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1. เพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส าเร็จรูป)  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้)
2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนวสูิตรโยธาภิบลา 6 ชุมชนห้วยซันใต้หมู่ที ่12 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)
3. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวสูิตรโยธาภิบาล 3 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที ่10 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม)
4. จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

5. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนเถาวถ์วลิชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที1่3(จากการประชุมประชาคม
ทุกระดับและจากแผนชุมชนห้วยซันเหนือ)
6. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.ถนนพลาญแก้ว หมู่ที ่7 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

7. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง หมู่ที ่11
8. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก    ถนนวเิชียร หมู่ที ่8(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)
9. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเถาวถ์วลิย์  หมู่ที ่8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
10. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนชัยสุวรรณ   หมู่ที ่13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
11. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวสูิตรโยธา    ภิบาล16 หมู่ที ่8  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)
12. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนพลานแก้ว   หมู่ที ่10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
13. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวเิศษโกสินทร์ หมู่ที ่10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)
14. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเวยีงชัย      หมู่ที ่12 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
15. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนเวยีงชัย      หมู่ที ่12 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
16. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนห้วยโลก     หมู่ที7่ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)
17. ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ซอยศรีมัน 1 หมู่ที ่10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

ช.ผลการด าเนินงาน

                เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพืน้ที ่โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี
 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย 
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18. จัดงานวนัแม่แห่งชาติจัดงานวนัแม่แห่งชาติ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

19. โครงการหลัก:สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการย่อยที ่1:พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการย่อยที ่2:จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

20. จัดหาอาหารเสริม (นม)(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ
ชุมชน ห้วยซันใต้)
21. การจัดงานวนัเด็ก(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
22. จัดซ้ือวสัดุการศึกษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
23. ปรับปรุงสวนหย่อม สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
24. การป้องกัไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลแลจากแผน
ชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง 1 หลักเมือง 2 ชุมชน
ห้วยโลก )

25. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลละจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือชุมชนห้วยโลกชุมชนหลักเมือง 1,หลักเมือง 2)

26. ป้องกันเชื้อโรคทีติ่ดต่อ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
27. จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ยาสามัญประจ าบ้าน)(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)
28. จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอาย(ุจากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
29. จัดงานประเพณีลอยกระทง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

30. จัดงานประเพณีสงกรานต์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ
 ชุมชนห้วยโลก ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)
31. จัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
32. จัดท าต้นเทียนพรรษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหมชุ มชนกลางเมือง)
33. จัดงานประเพณีวนัออกพรรษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)
34. การจัดงานประเพณีวนัขึ้นปีใหม(่จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผน
ชุมชน ของชุมชน ห้วยซันใต้)
35. จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ ต้านยาเสพติด(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยโลก)
36. จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2)
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37. จัดซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)
38. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย(ุจากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
39. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้พิการ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
40. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
41. สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม)
42. อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)์ตามโครงการอาหารกลางวนั(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
43. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง1ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันเหนือ)

44. วนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย  วรางกูร(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล )
45. แข่งขันทักษะทางวชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั     (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

46. เปิดบ้านวชิาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

47. เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็กปฐมวยั     (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)
48. สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
49. โครงการหลัก : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการย่อยที ่3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ค่าวสัดุการศึกษา
50. โครงการหลัก : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการย่อยที ่4 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว)
51. สนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ห้องเรียนวยัเก๋า,บ้านสร้างสุขพลังเยาวชน
,รวมพลพลังเยาวชนนาจะหลวย
52. โครงการหลัก:ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล โครงการย่อยที ่ 1 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
โครงการย่อยที ่2 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันใต้)

53. ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม)
54. จ้างเหมาฝังกลบขยะ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
55. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

56. จัดซ้ือถังขยะ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
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57. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม(่จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)
58. โครงการหลัก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโครงการย่อยที ่1   ค่าเช่าทีก่ าจัดขยะ
59. ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
60. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
61. การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)
62. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
63. การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)
64. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
65. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
66. การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)
67. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
68. การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)
69. ฝึกอบรม เรียนรู้ประชาธปิไตยใส่ใจการเลือกต้ัง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

70. จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
71. เพิม่ประสิทธภิาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
72. จัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพือ่บริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
73. จัดงานวนัเทศบาล(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
74. โครงการหลัก:การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพือ่จัดกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โครงการย่อย1ฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 2:เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 3:
ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

75. ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
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76. โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 การติดตามและประเมินผล (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ โครงการย่อยที ่1.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2:การจัดท า
แผนพัฒนา และแผนการด าเนินงาน 3:การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4:จัดท าเทศบัญญัติ)

77. การบริหารจัดการกิจการงานช่างเพือ่การบริการสาธารณะ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
78. ฝึกอบรม กฎหมายวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง เสริมสร้างธรรมา ภิบาล และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ
 100 ปี ธงชาติไทย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล )
79. ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทัว่ไป เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540?(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล )
80. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

81. จัดท า ปรับปรุงและทบทวน เทศบัญญัติเพือ่ควบคุมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นทีไ่ม่ใช่เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี)(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

82. ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่การบริการประชาชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)
83. การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
84. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วนัอันตราย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)
85. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วนัอันตราย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)
86. การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
87. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

88. ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวนั อปพร.ปี พ.ศ.2560เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)
89. สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

90. ค่าใช้จ่ายใน  การจัดจราจร


