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เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า ที่เคารพทุกท่าน 
  
 ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ได้แถลงนโยบายที่จะพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค าต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น 
 บัดน้ี ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจักได้รายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564      (ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564- 30 กันยายน 2564) ตามมาตรา 48 ทศ วรรค 5 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
นโยบายเร่งด่วน  
เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่  

๑.จัดสถานที่และจัดลงนามเทิดพระเกียรติ วันส าคัญ โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของสถาบันชาติ 

พระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี -     

ศรีลินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9),

วันปิยมหาราช,และราชวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ               งบประมาณที่เบิกจ่าย   ๑๔,๒๑๐ บาท 

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 และกระตุ้นให้เข้ารับการฉีดวัคซีน  การ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  เช่น ภัยจากการแพร่
ระบาดของโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19)         งบประมาณที่เบิกจ่าย     86,039 บาท 

๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เดก็และเยาวชน 

1.2 ส่งเสริมจัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาทีม่ี
คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย (เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาล
ต าบลนาค า) ได้แก่ 1. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบล

นาค า (ค่าจัดการเรียนการสอน)                   งบประมาณทีเ่บิกจ่าย    117,300 บาท 

  2.โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก(ค่า
หนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) งบประมาณที่เบิกจ่าย  42,180 บาท 
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๓.โครงการส่งเสริมกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลนาค า  งบประมาณที่เบิกจ่าย    ๒๐,๐๐๐ บาท 

1.3 สร้างภูมิคุม้กันใหก้ับคนและสงัคมใหรู้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมเีหตผุล โดยส่งเสริมการรบัรู้
และมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1.4 สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดงีามของท้องถ่ินให้คงอยู่ สง่เสรมิการท่องเที่ยว
ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 

1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการด้านสาธารณสขุ การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟสูมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการด าเนินงานกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ ให้ประชาชนมสีุขภาวะที่ดี ได้แก่  

1.จัดต้ังจุดรองรบัขยะติดเช้ือทกุหมูบ่้าน หมูบ่้านละ ๑ จุด 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 51,620 บาท 

1.6  พัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬา นันทนาการใหก้ับเด็กและเยาวชน และประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.7 ส่งเสริม สนบัสนุนกจิกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ เดก็ด้อยโอกาส คนพิการ 
ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ 

   ๑.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เดก็ผู้ยากไร้หรือผู้ดอ้ยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็               งบประมาณที่เบิกจ่าย 136,800 บาท 

 2.สนับสนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพือ่ปฏิบัตหิน้าที่ดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พึง จ านวน 
2 อัตรา                                                                 งบประมาณที่เบิกจ่าย  144,000 บาท 

2. นโยบายการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาถนนทุกสายใหส้ะดวกและปลอดภัย 

1.โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางหน้าส านักงานเทศบาล – หมู่ที่ 3 บ้านกุดกระหนวน 

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 
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2.2 พัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ น้ าประปา ระบบไฟฟ้า ให้มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง ได้แก่ 

      - สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลใหท้ั้ง ๑๓ หมูบ่้าน จ านวนงบประมาณ 200,000 บาท 

       (ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก) 

2.3 พัฒนาเพิม่ประสทิธิภาพระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินและเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพมมีาตรฐาน 

-มอบเงินช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ต.นาค า จ านวน 1 ราย 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน ในพื้นที่ต าบลนาค า  จ านวน 49,500 บาท 

2.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย 
ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขัน 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา และส่งเสริมเพื่อเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ 
การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ได้แก่ 

-ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) ณ ห้องประชุมเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ท่าน 
ท้องถ่ินอ าเภออบุลรัตน์ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจงโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคม รายต าบล
แบบบรูณาการ (1ต าบล1มหาวิทยาลัย) จาก อาจารย์มานพ ดอนหมื่น ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ต าบลนาค า 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกจิชุมชน จัดต้ังตลาดสาธารณะ 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในเขตพื้นที่และชุมชน 
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4. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา 

4.1 เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

4.4 การพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่งเสรมิชุมชนคัดแยกขยะ 

(ลงนามบันทกึข้อตกลงการจัดการขยะร่วมกับกลุ่ม Cluster อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการบรหิารจัดการน้ าเสียโดยใช้ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 

นโยบายท่ี 5  นโยบายการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

แนวทางการพัฒนา 

  5.1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตาม
นโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ท้องที ่สังคม ชุมชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทั่วถึง โปรง่ใส คุ้มค่าและตรวจสอบได ้โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การเพิม่สมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลกับริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี หรือ หลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถ่ินด้วยจิตอาสา ได้แก่ 

 1.ปรบัปรุงห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาค าใหเ้อื้อต่อภารกิจการประชุม,อบรมต่างๆ ได้แก่ 
การเดินสายเมนไฟฟ้า 3 เฟลต พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม,การปรับปรงุทาสีหอ้งประชุม,การซอ่มแซมระบบเครื่อง
เสียงพร้อมจัดซื้อไมโครโฟนไรส้าย,ซอ่มแซมเครื่องปรับอากาศและติดตั้งผ้าม่านในห้องประชุม   
                              เป็นจ านวนงบประมาณ  119,055 บาท 

 2.ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในส านักงานอาคารต่างๆ เป็นจ านวนงบประมาณ 16,585 บาท 

 3.ปรบัปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรบัการบรกิารประชาชนในการมาติดต่อราชการ   
                เป็นจ านวนงบประมาณ  13,300 บาท 

 ซึ่งนโยบายต่างๆนี้ ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้ก็จะด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และ
ถูกต้องตามระเบียบ ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดต่อไป     
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รายละเอียดประกอบการรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พเศเ2564  

    ******************************************* 
              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลนา
ค า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งกา รติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลนาค า ดังนี้ 
กเ วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนาค า 
         "เทศบาลต าบลนาค า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึง่เป็นจุดมุง่หมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 
ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวัง
ที่จะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต ดังนี ้
          "องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนอยู่ดีมสีขุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง"" 
ตเ พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนาค า 
    เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวเทศบาลต าบลนาค า ได้ก าหนดพันธกิจการพฒันา ดังนี้ 
    ๑. พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ มีทักษธในวิชชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
    ๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมเีหตผุล 
    ๔. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดงีามของท้องถ่ินให้คงอยู่ สง่เสรมิการท่องเที่ยวของชุมชนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ทอ้งถ่ิน 
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    ๕. สร้างเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบรกิาร และการทอ่งเที่ยว 
    ๖. พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
    ๗. บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดลุย์อย่างยัง้ยืน 
    ๘. การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบรหิารจัดการที่ดตีามหลกัธรรมาภิบาล 
คเ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาค าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนและสงัคม         
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่         
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
   ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ 

งเ การวางแผน 
    เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงัปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
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    เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่

40 0.00 68 9,024,950.00 183 80,827,950.00 202 111,025,850.00 126 79,692,120.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

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

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

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

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

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 50,925,050.00 321 122,728,050.00 348 156,027,650.00 272 
123,034,220.0

0 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พเศเ 2564 
เทศบาลต าบลนาค า อุบลรัตน์ จเตอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 79 15,752,100.00 31 16,999,944.00 18 15,237,795.88 18 15,237,795.88 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 202 111,025,850.00 74 2,091,000.00 15 1,706,500.00 15 1,706,500.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 2 120,000.00 1 20,000.00     

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 11 4,660,000.00 2 50,000.00     

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 54 24,469,700.00 7 578,132.00 4 415,190.13 4 415,190.13 

รวม 348 156,027,650.00 115 19,739,076.00 37 17,359,486.01 37 17,359,486.01 
 

 
ชเ ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลนาค า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียงดงักล่าว  
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  จเ การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจอุยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 115 โครงการ งบประมาณ 
19,739,076 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามต้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 31 16,999,944.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 74 2,091,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแข่งขัน 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 7 578,132.00 

รวม 115 19,739,076.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลนาค า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกจิกรรมในวัน
ส าคัญของสถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย์ (ส่วน
ราชการ) 

80,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น 
งานวันพ่อแห่งชาติ วันแท่
แห่งชาติ วันปิยะมหาราช และ
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมเพื่อถวายความ
จงรกัภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกจิกรรมเนื่อง
ในวันท้องถ่ินไทย (ส่วน
ราชการ) 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
เผยแพร่บทบาทของ อปท. 

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจิตอาสาท าดีด้วย
หัวใจ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กบั
ประชาชนให้มีความจงรกัภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมในพระราชพิธีของรัฐ
ทายาท 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสพภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงโรค

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือเบื้องต้นใน
กรณีที่เกิดเหตุแก่ผูป้ระสพภัย
ธรรมชาติ 

ประชาชนในเขตต าบลนาค าที่
ประสพภัยธรรมชาติและ
ประชาชนที่ติดเช้ือโรค 
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ระบาดต่างๆ ในชุมชน 
(ส่วนราชการ) 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนอ าเภออบุลรัตน์ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรของครองส่วน
ท้องถ่ิน (ส่วนราชการ) 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรคติดต่อหรือโรคระบาดใน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลนาค า (ส่วน
ราชการ) 

881,452.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิโภชนาการที่ดเีหมาะสม
กับวัยให้กบัเด็กเลก็ 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทต.นาค า 
จ านวน 1 แห่ง 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลนาค า (ส่วน
ราชการ) 

345,540.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แกเ่ด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน ส าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ทต.นาค า จ านวน 
1 แห่ง 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ (ส่วนราชการ) 

25,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

จัดกิจกรรมแสดงการละเล่น มอบ
ของขวัญของรางวััลให้แกเ่ด็กและ
เยาวชน 
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9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสง่เสรมิเพือ่
การศึกษาต่อในระดบัสงู
ข้ึนไป (ส่วนราชการ) 

1,720.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้กับ
เด็กในการเรียนรู้และสร้างขวัญ
และก าลงัใจให้แก่เดก็ในการก้าว
ไปสู่สงัคมภายนอก 

จัดกิจกรรมมอบวุฒบิัติแก่เด็กเลก็
ที่จบการศึกษาระดับอนบุาลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทต. นาค า 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสง่เสรมิกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
นาค า (ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิเยาวชนในเขตต าบล
นาค ามีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขตต าบลนาค ามีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
ค่าจัดการเรียน การสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลนาค า (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
(ส่วนราชการ) 

119,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิพฒันาการเด็กในการ
เรียนรู้และการศึกษา 

จัดหาสื่อการเรียน การสอน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ จัดหา
ครูภัณฑ์ต่างๆทีเ่กี่ยวกับภารกิจ
กรรมการศึกษา 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลนาค า (ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบ ค่ากิกรรม

42,180.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิพฒันาการเด็กในการ
เรียนรู้และการศึกษา 

จัดหาสื่อการเรียน การสอนและ
ครุภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการศึกษา 
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พัฒนาผูเ้รียน (ส่วน
ราชการ) 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ.เขต 4 ขอนแก่น 
(ส่วนราชการ) 

881,452.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แกเ่ด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.เขต 4 
ขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 
4 ขอนแก่น (ส่วนราชการ) 

1,698,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แกเ่ด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 
4 ขอนแก่น 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าต าบลนาค า (ส่วน
ราชการ) 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหเ้กิดโรค
พิษสุนัขบ้าระบาดจากสัตว์สู่คนใน
ต าบลนาค า เพื่อก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าใหห้มดไปอย่างยั้งยืน 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 
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17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจงัหวัด
ขอนแก่น (ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

520,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้ชุมชน
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขทัง้ 26 ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลนาค า
ทั้ง 26 ชุมชนชุมชนละ 20,000 
บาท 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือเหลอื
สวัสดิการและสังคม
สังเคราะหเ์ด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลนาค า (ส่วนราชการ) 

210,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่นกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาสของศูนย์พฒันาเดก็
เล็กเทศบาลต าบลนาค า 

เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
นาค า 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอยรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กบัผู้น า
ชุมชนและประชาชน 
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา
ค า หมู่ที่ ๑) 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหผู้้น าชุมชนและประชาชนมี
ความรู้ความสามารถน ามาใช้กบั
ชีวืตประจ าวันและเผยแพร่ได ้

อยรมและศึกษาดูงานใหก้ับผู้น า
ชุมชนและประชาชน 
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21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า (ส่วน
ราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกจิกรรมร้อย
รักดวงใจห่วงใยผูสู้งอายุ 

7,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์ สืบสาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยรัก
ดวงใจห่วงใยผู้สงูอายุ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาอุบล
รัตน์สัมพันธ์ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิการเล่นกีฬา การออก
ก าลังกายและเช่ือมความสามัคคี
ของพนักงาน อปท. 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี ราชพิธี อ าเภออุบล
รัตน์ 

40,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อด าเนินการจัดงานรัฐพิธีให้สม
พระเกียรติและใหทุ้กส่วนราชการ
ได้ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
อุบลรัตน์ 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต าบลนาค าต้าน
ยาเสพติด 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลงักายเพือ่สุขภาพที่ด ี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต าบลนาค า จ านวน 1 ครั้ง 
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ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ (ส่วน
ราชการ) 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือใหผู้้ติดเช้ือผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

กลุ่มเป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ ์

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ (ส่วนราชการ) 

2,100,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

กลุ่มเป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ ์

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ (ส่วนราชการ) 

9,183,600.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ขวัญก าลังใจที่ดีแกผู่้สงูอายุ 

กลุ่มเป้าหมายได้รบัเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ ์

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือเทศบาล
ต าบลนาค า (ส่วนราชการ) 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมและ
ฟื้นฟูด้านสาธารสุขในชุมชน 

ส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามกฏระเบียบ 
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานกิ่งกาชาด 
อ าเภออุบลรัตน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนกิ่งกาชาด 
อ าเภออุบลรัตน์ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาค า 
ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการช่วยเหลือ 
ราษฏรผู้ด้อยโอกาสไดร้ับการ
ช่วยเหลือในทกุๆด้าน 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนการจัด
งานประเพณีบุญกุม้ข้าว
ใหญ่และของดีอ าเภออุบล
รัตน์ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสรมิอนรุักษ์ สืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลนาค า 
เข้าใจถึงวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
ประชาชนได้แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
เพิ่มมากขึ้น 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน 
อปพร.แห่งชาติ (ส่วน
ราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง อปพร.และ
สร้างขวัญและก าลังใจใหส้มาชิก 
อปพร. 

จัดกิจกรรม อปพร. แหง่ชาติ วันที่ 
22 มีนาคม ของทุกป ี

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หรือซ้อมแผนลดอบุัติเหตุ
ทางถนน (ส่วนราชการ) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อพฒันาศักยภาพของทมี กู้ชีพ 
กู้ภัย ในการปฏิบัติงานแบบบรูณา
การ 

จัดกิจกรรมซอ้มอบุัติเหตุทางถนน
และแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัยต่างๆ จ านวน 1 ครั้ง 
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(ems) เทศบาลต าบลนา
ค า (ส่วนราชการ) 

150,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบรกิารที่มี
มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัตงิานและ
ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
จัดเจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยกู้ชีพ 
เทศบลต าบลนาค า 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการปอ้งกันภัย
พิบัติแก่ผู้น าชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปอ้งกันทางธรรมชาติ
ให้กับผู้น าชุมชน 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (7วัน อันตราย) 
(ส่วนราชการ) 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการเกิดอบุัติเหตบุนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฏ
จราจร 

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ 
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (7วัน อันตราย) (ส่วน
ราชการ) 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อลดการเกิดอบุัติเหตบุนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งจุดใหบ้รกิารภายในเขตต าบล
นาค า 
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
อุบลรัตน์ (ส่วนราชการ) 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดสามารถควบคุม
สถานการณ์ยาเสพติดและลด
ระดับความรุนแรงของปญัหาไห้
ได้เห็นผลอย่างชัดเจน 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
อุบลรัตน์ 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น (ส่วนราชการ) 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจงัหวัด
ขอนแก่น 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
จากถนนใหญ่ไปภูพาน 
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา
ค า หมู่ที่ ๑) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายจากถนนใหญ่ไปภูพาน 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลงั
โรงเรียน (ชุมชนพฒันา ๑ 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

128,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็ สาย
หลงัโรงเรียน 
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42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร จาก
นา นายสังเวียน ถึงนา 
นายสถืต ไชยโส (ชุมชน
พัฒนา ๒ บ้านนาค า หมู่ที่ 
๑) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนลกูรงัเพื่อการเกษตร 
จากนา นายสังเวียน ถึงนา นาย
สถืต ไชยโส 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ หลงั
โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์ 
ถึงนา นางเรียม อรัญ
มาลา (ชุมชนพัฒนา ๒ 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลงัโรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์ ถึง
นา นางเรียม อรัญมาลา 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเส้นจากบ้านโนน
ราศรี ถึง บ้านศาลาดิน 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากบ้าน
โนนราศรี ถึง บ้านศาลาดิน 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
หมู่ 2 ถึงนา นายจรูญ ชัย
หัส (ชุมชนรบัอรุณศรีชม

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหมู่ 2 ถึงนา นาย
จรูญ ชัยหสั 
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ช่ืน บ้านโนนราศรี หมูท่ี่ 
๒) 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรงั เส้นหน้าบ้านนาย
สุภาพ ค าพรมมา ถึง ล า
ห้วยกุดจอก (ชุมชนรวม
พลังสามัคคีบ้านโนนราศรี 
หมู่ที่ ๒) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนลกูรงั เส้นหน้าบ้าน
นายสุภาพ ค าพรมมา ถึง ล าห้วย
กุดจอก 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร 
เส้นทางไป หมูท่ี่ 5 ถึงนา 
นางอนงค์ ฐานะ (ชุมชน
ตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นทางไป หมูท่ี่ 5 ถึงนา นาง
อนงค์ ฐานะ 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั จากหนองโน ถึง 
ถนนแยกบ้านขุนด่าน 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหนองโน 
ถึง ถนนแยกบ้านขุนด่าน 
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49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ ซอย
ข้างบ้านนายเสวียน จันทร์
โสม ถึง บ้านนางจันทร์
ประภา สีแก้ว (ชุมชน
ตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

147,400.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนายเสวียน จันทร์
โสม ถึง บ้านนางจันทร์ประภา สี
แก้ว จ านวน 1 สาย 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร จาก
ถนน หมู่ที่ 5 ถึงที่นา นาง
เปี่ยง ลุนพรม (ชุมชน
ตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนลกูรงัเพื่อการเกษตร 
จากถนน หมู่ที่ 5 ถึงที่นา นาง
เปี่ยง ลุนพรม 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั บ้านหนองไหล หมู่
ที่ 4 สายจากหน้าบ้าน
นายวิชัย แสนค า ถึงนา 
นายบุญหลอง จันทร์โสม 

131,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หน้าบ้านนายวิชัย แสนค า ถึงนา 
นายบุญหลอง จันทร์โสม จ านวน 
1 สาย 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัซอยวัด ถึงนา นาย
แหวน ลุนพรหม (ชุมชน

76,700.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวัด ถึงนา 
นายแหวน ลุนพรหม จ านวน 1 
สาย 
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สามัคคีร่วมใจบ้านสมัพันธ์ 
หมู่ที่ ๗) 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั ทางคุ้มดอนยาง ถึง 
ดอนปู่ตา (ชุมชนสามัคคี
ร่วมใจบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 
๗) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางคุ้มดอน
ยาง ถึง ดอนปู่ตา จ านวน 1 สาย 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั ซอยหน้าบ้าน ผอ.
บุญเฮิอง ถึงนา นายค าตัน 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจบ้าน
สัมพันธ์ หมูท่ี่ ๗) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหน้าบ้าน 
ผอ.บญุเฮิอง ถึงนา นายค าตัน 
จ านวน 1 สาย 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
หน้าบ้านนายทองม้วน 
จันทรโ์สม ไปถึง สะพาน
ข้ามห้วยคุมมุม (ชุมชน
ร่วมใจพฒันาบ้านเล้า หมู่
ที่ ๘) 

147,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนายทองม้วน จันทร์
โสม ไปถึง สะพานข้ามห้วยคุมมมุ 
จ านวน 1 สาย 
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56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร เส้น
ไปหนองพันธ์ปาถึงบ้านดง 
(ชุมชนโพธ์ิแก้วร่วมใจ
พัฒนาบ้านเล้า หมู่ที่ ๘) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นไปหนองพันธ์ปาถึงบ้านดง 
จ านวน 1 สาย 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตรจาก
ไร่นางจันจิรา โนนตา ถึง
ทางแยกไปบ้านดง (ชุมชน
บูรพาใต้บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ ๙) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
จากไร่นางจันจริา โนนตา ถึงทาง
แยกไปบ้านดง 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
จากบ้านนางทองอั้ว ธรรม
บุราณ ถึงทางเช่ือม
หนองปิง (ชุมชนวัด
กลางบ้านหนองขาม หมูท่ี่ 
๙) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายจากบ้านนาง
ทองอั้ว ธรรมบรุาณ ถึงทางเช่ือม
หนองปิง จ านวน 1 สาย 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
สวนนายเฉลียว ชาปัญญา 
เช่ือมถนนไปบ้านโนน

87,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสวนนายเฉลียว ชาปัญญา 
เช่ือมถนนไปบ้านโนนราศรี 
จ านวน 1 สาย 
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ราศรี (ชุมชนวัดกลางบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรงั จากทางลงหนองปงิ 
ถึงนา นายประยงค์ แสง
กลาง (ชุมชนวัดกลางบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

59,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากทางลง
หนองปิง ถึงนา นายประยงค์ แสง
กลาง จ านวน 1 สาย 

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
หน้าบ้านนายเอกลกัษณ์ 
ถึง รอบหนองขาม (ชุมชน
วัดกลางบ้านหนองขาม 
หมู่ที่ ๙) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึง 
รอบหนองขาม จ านวน 1 สาย 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10 สาย
จากศาลาประชาคม ถึง 
ถนน 5033 

278,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศาลาประชาคม ถึง ถนน 
5033 จ านวน 1 สาย 

63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร จาก
ไร่นางค า แสนแก้ว ถึง 

132,100.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากไร่นางค า แสนแก้ว 
ถึง หนองเม็ก จ านวน 1 สาย 
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หนองเม็ก (ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาบ้านหนองแวง หมู่
ที่ ๑๐) 

โยธา, กอง
ประปา 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
ถนนสายกลางบ้าน ถึง แม่
สม หล้ามณี (ชุมชนรุ่ง
อรุณบ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑๐) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนสายกลางบ้าน ถึง แม่สม 
หล้ามณี จ านวน 1 สาย 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร จาก
หน้าเมรุ ถึง ถนนสายหลัก
บ้านห้วยค าน้อย (ชุมชน
คุ้มโนนสวรรค์บ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากหน้าเมรุ ถึง ถนน
สายหลักบ้านห้วยค าน้อย จ านวน 
1 สาย 

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร จาก
ถนน 5033 ถึง หนอง
หญ้าปล้อง (ชุมชนวัด
สว่างอารมณ์บ้านหนอง
แวงใหม่ หมูท่ี่ ๑๓) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากถนน 5033 ถึง หนองหญ้า
ปล้อง จ านวน 1 สาย 
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67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
หน้าเมรุวัดสว่างอารมณ์ 
ถึง หนองทุม่เรียง (ชุมชน
วัดสว่างอารมณบ์้านหนอง
แวงใหม่ หมูท่ี่ ๑๓) 

147,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าเมรุวัดสว่างอารมณ์ ถึง 
หนองทุม่เรียง จ านวน 1 สาย 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการฝกึอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชน
มีส่วนร่วมและเป็นก าลังหลักใน
การจัดการสาธารณภัย -เพื่อให้
สมาชิก อปพร. มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์
ในการป้องกันสาธารณภัยพร้อม
น าความรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สามารถลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากสถานการณ์ลงได้ -
เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก อปพร. ใน
เขตพื้นที่และทดแทน อปพร.ที่
เสียชีวิต -กระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ อป
พร. ให้ครบรอ้ยละ ๒ ของ
ประชากร 

สมาชิก อปพร.ในเขตพื้นที่ต าบล
นาค า จัดอบรมปีละ ๑ รุ่น รุ่นละ 
๕๐ คน 
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69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ใน
หมู่บ้าน หมู่บ้าน 9 คุ้ม
ใหม่แสนสุข 

96,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน หมู่บ้าน 9 คุ้ม
ใหม่แสนสุข ปรมิาณงาน ผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาย
ค าพอง วิโย ถึงบ้านนาย
ปัญจา ภูวงษ์ ถึงหนองบึง 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๙๐ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

71. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 2 สายซอยข้าง
วัด จากบ้านนายเจริญ 
ขามก้อน ถึงหนองบึง ต.
นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ เมตร 
ผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
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72. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้าน
นางฮอง ค าพรมมา เช่ือม
ถนนด้านทิศตะวันออก
หมู่บ้าน ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๑ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

73. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนาย
เดช จันทร์โสม ถึงทุง่นา 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

74. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 4 สายข้างวัด
โนนทอง ถึง บ้านนาย
เพลิน มหาหงิส์ ต.นาค า 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๘๐ เมตรผิว
จราจร คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

75. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 7 สายซอยรบั

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๘๖ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
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อรุณ จากถนนใหญ่ไปทาง
ทิศเหนือ ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

โยธา, กอง
ประปา 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ เมตร 

76. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 8 สายจากสี่
แยกบ้านนางทองแดง วร
ลักษณ์ เช่ือมถนนลาดยาง 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ ๑) กอ่สร้าง
ถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 
๓๐ เมตรผิวจราจร คสล.หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 
๐.๓๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 
๒๒ เมตร ผิวจราจร คสล.หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 
๐.๓๐ เมตร 

77. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 9 สายซอยบ้าน
นายรักศักด์ิ ลุนพรหม ถึง
ทางเช่ือมบ้านดง ต.บ้าน
ดง ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๒๕ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร 
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78. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 9 ถนนทิศ
เหนือหนองขาม จากบ้าน
นางปณิดา โพธ์ิคู่ ไปด้าน
ทิศตะวันออก ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

79. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 10 จากถนน
หมายเลข 5033 ถึงสี่แยก
บ้านนายทัน แก้วโบราณ 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐๐เมตร ผิว
จราจร คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

80. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็สาย
ทาง หมู่ที่ 12 จากศาลา
กลางบ้านถึงบ้านนาง
อินทร์ แก้วทอง ต.นาค า 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๖ เมตรผิว
จราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.20 เมตร 
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81. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็หมูท่ี่ 
13 สายรอบสระหนองแวง 
ด้านทิศตะวันออก ต.นา
ค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ เมตรผิว
จราจร คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรงั 
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

82. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูก
กรังเพื่อการเกษตร สาย
ทาง จากบ้านนางศรจีันทร์ 
สุรขันธ์ ถึง นานายปัญจา 
ภูวงศ์ บ้านนาค า หมู่ที่ 1 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรับ
พื้นที่ 900 ตร.ม. งานลงหินลูกรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 135 ลบ.ม. (ช่วง
ที่ 2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรดเกลี่ย
ก าจัดวัชพืชปรับพื้นที่ 1,000 ตร.
ม. งานลงหินลูกรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 150 ลบ.ม. 

83. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูก
กรังเพื่อการเกษตร สาย
ทาง จากถนนลาดยางไร่
นายปัญจา ภูวงศ์ หมู่ที่ 1 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบั
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ถึง ทางเช่ือมหมู่ที่ 11 ,หมู่
ที่ 6 ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

พื้นที่ 7,400 ตร.ม. งานลงหิน
ลูกรงัพร้อมเกลี่ยเรียบ 1,110 ลบ.
ม. (ช่วงที่ 2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 450 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 1,575 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 236 ลบ.ม. 

84. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากเมรุ ถึง นานาย
วิเชียร ศรีพล บ้านโนน
ราศี หมู่ที่ 2 ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 5,400 
ตร.ม.งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ย
เรียบ 810 ลบ.ม. 

85. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากบ้านโนนราศรี 
หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 10 ต.นา
ค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานลงหิน
ลูกรงัพร้อมเกลี่ยเรียบ 1,740 ลบ.
ม. 
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86. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากหน้าบ้านนาย
วิฑูรย์ พลบท ถึง วัดป่า
เทพนิมิต บ้านกุดกระหน
วน หมู่ที่ 3 ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรับ
พื้นที่ 900 ตร.ม. งานลงหินลูกรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 135 ลบ.ม. (ช่วง
ที่ 2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรดเกลี่ย
ก าจัดวัชพืชปรับพื้นที่ 2,400 ตร.
ม. งานลงหินลูกรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 360 ลบ.ม. 

87. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากบ้านกุดกระหน
วน หมู่ที่ 3 ถึง เขตติดต่อ
ต าบลบ้านดง ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 5,000 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 750 ลบ.ม. 

88. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากถนน คสล. เช่ือม 
เขตอุทยาน บ้านหนอง

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 8,250 
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ไหล หมูท่ี่ 4 ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 1,237 ลบ.ม. 

89. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากบ้านห้วยค าน้อย 
หมู่ที่ 5 ถึง เขตติดต่อ
ต าบลบ้านดง ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 4,800 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 720 ลบ.ม. 

90. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากถนนลาดยาง ถึง 
นิคมสร้างตนเองเข่ือน
อุบลรัตน์ บ้านพระพุทธ
บาท หมูท่ี่ 6 ต.นาค า อ.
อุบลรัตน์จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง
ลูกรงั ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
850 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. งาน
เกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 
3,400 ตร.ม. งานลงหินลูกรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 510 ลบ.ม. 

91. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง 
จากถนนลาดยาง ถึง นา
นายต๊ิก นาไชยเวศ หมู่ที่ 
7 ต.นาค าอ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 3,600 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 540 ลบ.ม. 
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92. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากหน้าบ้านนาง
ทองอั้ว ธรรมบรุาณ ถึง 
นานายสาคร ขุลีเทา หมู่ที่ 
9 ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,750 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 
12,250 ตร.ม. งานลงหินลกูรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 1,837 ลบ.ม. 

93. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง 
สายรอบหนองปงิ บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 9 ต.นา
ค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรับ
พื้นที่ 900 ตร.ม. งานลงหินลูกรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 135 ลบ.ม.(ช่วง
ที่ 2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 4,000 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 600 ลบ.ม. 

94. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากห้าแยกนายสด 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 
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สิงห์น้อย ถึง ทางเช่ือม
โนนราศรี บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 10 ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

โยธา, กอง
ประปา 

ม. งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรับ
พื้นที่ 4,000 ตร.ม. งานลงหิน
ลูกรงัพร้อมเกลี่ยเรียบ 600 ลบ.ม.
(ช่วงที่ 2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 8,700 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 1,305 ลบ.ม. 

95. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง ซอยอุดมสุข ถึง ไร่
นางเวียง ชาติศิริ บ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ 11 ต.นา
ค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 6,000 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 900 ลบ.ม. 

96. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากแยกถนนลาดยาง
ป้ายวัดบ้านนาค า ถึง ไร่
นายหมาน นามวงศ์ษา ต.

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 
12,500 ตร.ม. งานลงหินลกูรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 1,875 ลบ.ม. 
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นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

97. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากหน้าบ้านครู
ประหยัด ค าอินทร์ ถึง ไร่
นางทองอนิทร์ แก้วทอง 
ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
งานเกรดเกลี่ยก าจัดวัชพืชปรับ
พื้นที่ 300 ตร.ม. งานลงหินลูกรงั
พร้อมเกลี่ยเรียบ 60 ลบ.ม. (ช่วงที่ 
2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรดเกลี่ย
ก าจัดวัชพืชปรับพื้นที่ 5,000 ตร.
ม. งานลงหินลูกรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 750 ลบ.ม. 

98. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง สายรอบหนองแวง 
หมู่ที่ 13 ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 3,200 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 480 ลบ.ม. 
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99. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากแยกถนนลาดยาง 
ถึง ไร่นายค าพูน อรัญ
มาลา และ ไร่นางจ าเนียง 
จันทะเสน หมู่ที่ 13 ต.นา
ค า อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 2,100 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 315 ลบ.ม. 

100. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากถนนลาดยาง ถึง 
ไร่นายสันทัศน์ ขามผลา 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 
13 ต.นาค า อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 600 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 90 ลบ.ม. 

101. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเพือ่การเกษตร สาย
ทาง จากทางเข้าหนองทุม่
เรียน ถึง ไร่นายศราวุธ 
กลางหล้า ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมถนนลูกรัง 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. งานเกรด
เกลี่ยก าจัดวัชพืชปรบัพื้นที่ 900 
ตร.ม. งานลงหินลกูรงัพร้อมเกลี่ย
เรียบ 135 ลบ.ม. 



14  
 

102. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแคพซลี ผิวจาราจร 
Single surface 
treatment สายทาง 
ถนนหมายเลข 5033 ? 
บ้านหนองคู (ภายใน
หมู่บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3) จุดเริม่ต้นโครงการ
บริเวณ กม. ที่ 4+400 ถึง
บริเวณ กม. ที่ 5+075 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 675 เมตรไหลท่างกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร 

103. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแคพซลี ผิวจาราจร 
Single surface 
treatment สายทาง 
ถนนหมายเลข 5033 ? 
บ้านหนองคู (ภายใน
หมู่บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7) 
จุดเริม่ต้นโครงการบรเิวณ 
กม. ที่ 2+500 ถึงบรเิวณ 
กม. ที่ 3+400 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900 เมตรไหลท่างกว้าง
ข้างละ 0.00 เมตร 
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104. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการ ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลส์คอนกรีต 
รหสัทางหลวงท้องถ่ิน 
ขก.ถ.19-010 ช่ือสายทาง 
ถนนหมายเลข 5033 ? 
บ้านหนองคู 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที)่1 กว้าง 6.00
ม. ยาว 900 ม. ผิวจราจรหนา 
0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณ กม.ที่ 2+500 ถึง 
บริเวณ กม.ที่ 3+400 (ช่วงที่ 2) 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,100 ม. ผิว
จราจรหนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 ม.จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณ กม.ที่ 4+150 ถึง บริเวณ 
กม.ที่ 5+250 (ช่วงที่ 3) กว้าง 
6.00 ม. ยาว 540 ม. ผิวจราจร
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 ม.จุดเริม่ต้นบริเวณ กม.ที่ 
5+280 ถึง บริเวณ กม.ที่ 5+820 

105. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

โครงการ ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลส์คอนกรีต 
รหสัทางหลวงท้องถ่ิน 
ขก.ถ.19-010 ช่ือสายทาง 
ถนนหมายเลข 5033 ? 
บ้านหนองคู 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 
ม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.จุดเริ่มต้น
โครงการช่วงระหว่าง กม.ที่ 
0+000 ถึง กม.ที่ 1+840 (ช่วงที่ 
2) กว้าง 6.00 ม. ผิวจราจรหนา 
0.05 ม. ไหลท่างกว้างข้างละ 1.00 
ม.จุดเริ่มต้นโครงการช่วงระหว่าง 
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กม.ที่ 3+400 ถึง กม.ที่ 4+150 
(ช่วงที่ 3) กว้าง 6.00 ม. ผิวจราจร
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 ม. จุดเริ่มต้นโครงการช่วง
ระหว่าง กม.ที่ 6+300 ถึง กม.ที่ 
7+800 

106. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
ทั้ง 26 ชุมชน (ส่วน
ราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนบัสนุนกลุม่อาชีพในชุมชน
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักลุ่ม
อาชีพต่างๆ ตามความถนัดและ
ความต้องการของประชาชนทั้ง 
26 ชุมชน 

107. 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะพื้นที่ต าบลนาค า 
(ส่วนราชการ) 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัด
แยกขยะและการจัดการแต่ละ
ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
เป็นการลดปรมิาณขยะในทุก
ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา 
สถานที่ราชการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือทกุภาคส่วนภายในใต้
แนวคิด "ประชารัฐ" ของต าบลนา
ค า 

จ านวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 
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108. 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการรกัษ์น้ า รักษ์ป่า 
รักแผ่นดิน (ส่วนราชการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แกป่ระชาชน
ในการฟื้นฟูอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก 1 
ครั้ง เป้าหมายประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า 

109. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ช่วยเหลอื
ทางกฏหมาย 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
เบื้องต้น 

110. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
การเลือกตัง้ระดบัต่างๆ 

374,132.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิใหม้ีการเลอืกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตัง้ 

111. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรบับุคลากร
เทศบาลต าบลนาค า 

15,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อสร้างจิตส านึกปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานราชการและป้องกัน
การทจุริตคอรัปช่ันของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน 

จัดอบรม 1 รุ่น จ านวน 50 คน 
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112. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน 

จัดอบรมศีกษาดูงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

113. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการต่ออายุโดเมน
ช่ือเว็ปไซด์และบรกิารเว็ป
โฮลดิ้ง เทศบาลต าบลนา
ค า ต าบลนาค า อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

9,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็ปไซด์ของเทศบาลต าบลนา
ค า 

เทศบาลต าบลนาค า 

114. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
นาค า 

35,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน
และจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

จัดการประชุมระดบัต าบล ระดับ
ชุมชน เพื่อจัดท าทบทวน
แผนพัฒนา/เพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงแผน จัดการประชุม
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุน และ
จัดท ารูแเลม่แผนพฒันาท้องถ่ิน 

115. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
นาค า 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลในการ
พัฒนาท้องถ่ินและสร้างความ
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล ปลีะ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ี
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ฉเ การใช้จา่ยงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลนาค า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ 
จ านวนเงิน 18,395,356 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 37 โครงการ จ านวนเงิน 17,359,486 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 18 15,237,795.88 18 15,237,795.88 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 15 1,706,500.00 15 1,706,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแข่งขัน     

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 4 415,190.13 4 415,190.13 

รวม 37 17,359,486.01 37 17,359,486.01 



74  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลนาค า ลงนามในสัญญา มีดงันี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามต้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2. โครงการจัดกจิกรรม
ในวันส าคัญของ
สถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย ์

80,000.00 14,210.00 14,210.00 65,790.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

เงินส ารองจ่าย 300,000.00 244,459.00 244,459.00 55,541.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

1.อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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ส่วนท้องถ่ิน ระดบั
อ าเภอ 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

881,452.00 870,153.44 870,153.44 11,298.56 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลต าบล
นาค า 

345,540.00 345,540.00 345,540.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2.โครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาค า 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

3.โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าาบลนาค า (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

119,000.00 117,300.00 117,300.00 1,700.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

4.โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

42,180.00 42,180.00 42,180.00 0.00 
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เล็ก(ค่าหนังสือค่า
อุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบค่ากจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

881,452.00 870,153.44 870,153.44 11,298.56 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) เขต 4 
ขอนแก่น 

1,698,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 98,000.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 51,620.00 51,620.00 8,380.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 4,630.00 4,630.00 15,370.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

1.โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะหเ์ด็กผู้ยากไร้

210,000.00 136,800.00 136,800.00 73,200.00 
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หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลนาค า 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2.อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี ราชพิธี 
อ าเภออุบลรัตน์ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,100,000.00 2,004,800.00 2,004,800.00 95,200.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 9,183,600.00 8,676,000.00 8,676,000.00 507,600.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่
เทศบาลต าบลนาค า 

200,000.00 139,950.00 139,950.00 60,050.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

5.โครงการพฒันา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

150,000.00 146,000.00 146,000.00 4,000.00 
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20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

4.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

1.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 1 บ้านนาค า สาย
หลงัโรงเรียน 

128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดกระหน
วน สายจากซอยข้าง
บ้านนายเสวียน จันทร์
โสม ถึง บ้านนางจันทร์
ประภา สีแก้ว 

147,400.00 147,000.00 147,000.00 400.00 
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25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั หมูท่ี่ 4 บ้าน
หนองไหล สายจาก
หน้าบ้านนายวิชัย แสน
ค า ถึงนา นายบุญ
หลอง จันทร์โสม 

131,900.00 131,900.00 131,900.00 0.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั หมูท่ี่ 7 บ้าน
สัมพันธ์ สายจากซอย
วัด ถึงนา นายแหวน ลุ
นพรหม 

76,700.00 76,700.00 76,700.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 8 บ้านเล้า สาย
จากหน้าบ้านนาย
ทองม้วน จันทร์โสม ถึง 
สะพานข้ามห้วยคุมมุม 

147,000.00 147,000.00 147,000.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม 
สายจากนานายเฉลียว 
ชาปัญญา เช่ือมถนนไป

87,000.00 87,000.00 87,000.00 0.00 
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บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 
(ช่วงที่1) 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั หมูท่ี่ 9 บ้าน
หนองขาม สายจาก
ทางลงหนองปงิ ถึงนา 
นายประยงค์ แสงกลาง 

59,900.00 59,900.00 59,900.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที1่0 บ้านหนองแวง 
สายจากศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ถึง 
ถนน 5033 

278,000.00 278,000.00 278,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรงั หมูท่ี1่0 สายจาก
ไร่นางค า แสนแก้ว ถึง 
หนองเม็ก 

132,100.00 132,000.00 132,000.00 100.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที1่3 บ้านหนองแวง
ใหม่ สายจากหน้าเมรุ

147,000.00 147,000.00 147,000.00 0.00 
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วัดสว่างอารมณ์ ถึง 
หนองทุม่เรียง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม 
สายคุ้มใหม่แสนสุข 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

6.โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลนา
ค า 

374,132.00 362,222.13 362,222.13 11,909.87 

35. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

5.โครงการต่ออายุ
โดเมนช่ือเว๊ปไซต์และ
บริการพื้นทีเ่ว็บโฮสติ้ง 
เทศบาลต าบลนาค า 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบลนาค า 

35,000.00 24,199.00 24,199.00 10,801.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

25,000.00 19,769.00 19,769.00 5,231.00 
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ท้องถ่ินเทศบาลต าบล
นาค า 

 

 

 
 

 



 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนด าเนินงานในภาพรวม 

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง  ผ่าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากมาก ยิ่งข้ึน 
๓. ปญัหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก และ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
๔. ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่น้อย จงึท าให้การแก้ไข

ปัญหาท าได้ล่าช้า จะเห็นได้จากโครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวนมากเกินงบประมาณที่จะอนุมัติได้ 

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนด าเนินงานในอนาคต 
 

๑) การจัดท าแผนด าเนินงานของเทศบาล ประจ าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒) การจัดท าแผนด าเนินงานของท้องถ่ินควรพิจารณาถึงงบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

๔) เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ 

ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน ทั้ง ,นี้มุ่งหวังให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงานของท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการ 
แปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง ๓ ระดับ 
คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมือ่ด าเนินโครงการ/กจิกรรม แล้วเสรจ็ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน 
การพัฒนาและด าเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลต าบลนาค า ได้วางแผนด าเนินการพัฒนา ท้องถ่ินในด้านต่างๆ 
สามารถสรุปได้ ดังบี้ 



 

 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ คน
และสงัคม 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก 
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการซองท้องถ่ิน 
- ส่ ง เสริมท านุบ ารุ งศาสนา ศาสนสถาน อนุรัก ษ์และสืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมซนและสถาบันครอบครัว 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ 
นันทนาการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืงและ 
ชุมชนให้น่าอยู่ 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ า 
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนใน 
ท้องถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
- ล่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ินและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมซาติและสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมซาติ 

 



 

 

 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

-บุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า มีความเป็นเลิศในการให้บริการ  
ประชาชน 
-เทศบาลต าบลนาค ามีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและ 
โปร่งใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครือ่งมอืเครือ่งใช้และการพฒันาอาคาร 
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
-เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผน 
งานการด าเนินงาบซองเทศบาลต าบลนาค า 

 



 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทศบาลต าบลนาค ารณรงค์ให้ชาวต าบลนาค า 
รับวัคซีนโควิด 1๙ ให้มากที่สุด 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

จุดบริการฉีดวัคซีน ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า 
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        กิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ ศาลาการเปรียญทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน 

 
 

 



 
 

               กิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญทั้ง 13 หมู่บ้าน 

                           
 

 

 



 
 

                กิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญ ทัง้ ๑๓ หมู่บ้าน 

  

  
 



 
 

โครงการปลกูตน้ไม้ ปลกูจิตส านึก เนือ่งในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดนิโลก ปลกูในนคิมสร้างตนเอง ที่ดนิบริเวณบ้าน อพม. 

  

 

 



 
 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ต.นาค า จ านวน 1 ราย 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลนาค า 

 
 



 
 

พิธีมอบชุดเครื่องเเต่งกายชุดปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

 

 



 
 

        ณ ห้องประชุมเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ท่านท้องถิ่นอ าเภออุบลรัตน์ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคม รายต าบลแบบบูรณาการ (1ต าบล1
มหาวิทยาลยั) จาก อาจารย์มานพ ดอนหมื่น ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ต าบลนาค า มเเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตตตอนแก่นค่ะ 

 

 



 
 

ณ ห้องประชุมเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนและคณะกรรมการ ได้ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแนว
ทางการช่วยเหลือประชาชน ท่ีได้รับความเดือดร้อน ส าหรับผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ท่ี2 และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เรื่องรถรับ-ส่ง นักเรียนค่ะ 

     

 
            



 
 

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนต าบลนาค า ม.1 ม.12 

 
 

 

          

 



 
 

              มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนต าบลนาค า ม.1 ม.12 

 
 



 
 

มอบผ้าตกแต่งงานพิธีให้กับเยาวชน ม.10 ม.13 

 
 

                          



 
 

มอบไฟโซล่าเซลให้ทุกวัด ในต าบลนาค า 

 
 

                 



 
 

ซ่อมแซมบรรเทาถนนที่ช ารุด ให้ใช้ได้ก่อนด าเนินการถาวร 

 
 

 

 



 
 

มอบเงินจัดซื้อไว้ซ่อมแซมสะพาน เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ม.8 

 

 


