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บทน า 
ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี วรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย 

ทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ เป็นไปตามนโยบายการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่ เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2559  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “สุขภาพดี มีการศึกษา                     
พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี                  

ประชามีส่วนร่วม” 
 

               วิสัยทัศน์ อบต.นาไม้ไผ่ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 
7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงานและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาไมไ้ผ่ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และสาธารณูปโภค 
 ด้วยนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

1.1 ถนน จะมีการส ารวจถนนของหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีต หรือการบุกเบิกถนนใหม่  รวมถึงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  และปลอดภัย 
1.2 ระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปาให้สมบูรณ์แบบและให้พร้อมใช้บริการ  
1.3 ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครอบคลุมเต็มพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน  

2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้วยนโยบายการศึกษาดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

2.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้มีอาหารกลางวันท่ีถูกสุขอนามัย 
2.2 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในเขตต าบลนาไม้ไผ่ 
2.3 สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
2.5 ส่งเสริมให้เยาวชนมีจริยธรรม มีคุณธรรม 
2.6 สร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ระหว่างชุมชน องค์กรในต าบล   
2.7 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมรวมกลุ่มของชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3.3 จัดวิทยากรให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านโดยการสนับสนุนทางด้านวิทยากร อุปกรณ์ 

4. นโยบายด้านสังคม 
4.1 สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.2 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                
ตั้งชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในเขตต าบล 
4.3 ส่งเสริมสนับสนนุงบประมาณในการปราบปรามยาเสพติด 



4.4 จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด โดยการจัดวิทยากรให้ความความรู้ถึงภัยร้าย
ของยาเสพติด 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชน และสตรี 
4.6 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์   

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการป้องกันโรคร้าย  จัดวิทยากรด้านสุขอนามัยให้
ความรู้ในชุมชน เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง สปสช. โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภายใน
พื้นท่ี 

6. นโยบายด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 ส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกการเรียนรู้การเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ มุ่ง
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และระบบจูงใจในการท างาน สนับสนุนให้มีสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน ตลอดจนจัดภูมิทัศน์                 
สร้างสถานท่ีท่องเท่ียว  สถานท่ีพักผ่อน พัฒนาป่าสงวนในเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์  พร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นสนับสนุนในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ (บาท)
จ านวนโครงการ 

(โครงการ)

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 5,401,100           23                   

2. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

3,739,565           20                   

3.เศรษฐกิจ 94,636               4                    

4. สังคม 15,150,151         19                   

5. สาธารณสุข 293,090             8                    

6. การเมือง และการบริหารจัดการ 897,961             17                   

7. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 88,745               3                    

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,665,248         94                   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายชลประทาน  หมู่ท่ี 1 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

         381,600

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง –
 ป่าไม้แดง หมู่ท่ี 2 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         376,000

3 โครงการขุดลอกคลองหินดาน หมู่ท่ี 3 ต าบลนาไม้ไผ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         208,000

4 โครงการก่อสร้างศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านเกาะ
กลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         393,500

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหนองพลีพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

         382,300

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ่อส้มไฟ  หมู่ท่ี 7 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         382,300  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายต้นเหรียง  หมู่ท่ี 8 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         382,300  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ

ท่ี
หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านกลาง  หมู่ท่ี 9 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         381,600

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายโรงประชุมเก่า  หมู่ท่ี 10  ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

         381,000

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง 
ถนนสายชลเขต  หมู่ท่ี 11 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

         399,600  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

11 โครงการบุกเบิกถนนสายไชโยพัฒนา ตอนท่ี 2  หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         204,900  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

12 โครงการปรับปรุงถนนสายไชโยพัฒนา   หมู่ท่ี 12 ต าบลนา
ไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         164,900  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายห้วยน  าด าฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 13  ต าบลนาไม้ไผ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         381,600

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายด่านท้อน
พัฒนา หมู่ท่ี 14 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

         385,400

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ถนนสายบ้านแร่ หมู่ท่ี
 3 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         168,400

16 โครงการวางท่อระบายน  า คสล.,ก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. สนามกีฬาท่ีท าการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         244,500
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ล าดับ

ท่ี
หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

17 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  สายสามแยกมิยา
ซาว่า-บ้านนายทวี  รัตนพันธ์  หมู่ท่ี  1

          68,400  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ่ายขาด
เงินวะสม

18 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสายสามแยก
ชลประทาน-บ้านนายทวีศักด์ิ  แร่ทอง  หมู่ท่ี  1

          43,100  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ่ายขาด
เงินวะสม

19 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสายสามแยกทุ่งข่า-
บ้านนายวิเชียร ค าแหง  หมู่ท่ี  1

          71,700  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ่ายขาด
เงินวะสม

20 โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารท่ีท าการ อบต.นาไม้ไผ่          254,500  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

21 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ท่ี 6          396,700  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

22 โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านหน้าเขา หมู่ท่ี 7          163,400  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

23 โครงการปรับปรุงสระน  าหนองยางยวง หมู่ 6          378,200  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จ่ายขาดเงินสะสม 183,200

งบข้อบัญญัติ 5,217,900     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังส้ิน 5,401,100
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2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 48,525

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 23,950

3 โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน 650

4 โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี 21,130

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

963,050

6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 58,380

7 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

7,270

8 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 268,600

9 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน 1,739,000

10 อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาว 75,000

11 อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบ่อมอง 75,000

12 อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนวัดวังขรี 50,000

13 อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 50,000

14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ
ปี 2562

3,000

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ

ท่ี
หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

15 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง งานประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสงประจ าปี  2562

50,000

16 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง การจัดงานรัฐพิธี 
ประจ าปี 2560

5,000

17 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง การจัดงานประเพณี
เดือนสิบ

10,000

18 โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสง

90,000

19  งานรัฐพิธีต่างๆ 56,710

20 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 144,300

ด้านการศึกษา ศาสนาฯ รวมท้ังส้ิน 3,739,565
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3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 21,575

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 19,960

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกัน
ก าจัดโรคพืชและแมลง

8,011

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา 45,090

ด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังส้ิน 94,636

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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4. การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           11,975

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ             9,790

3 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี (เพ่ิมความรู้
กฎหมาย สิทธิสตรี และทักษะอาชีพสตรีสู่เวทีประชาคม
อาเซียน)

          48,825

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน           18,520

5 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลนาไม้ไผ่ 
(ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

         100,000

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล          322,767

7 โครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน           59,752

8 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย

         494,962

9 โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

          84,060

10 อุดหนุน อบต.นาหลวงเสน โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติราชการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

          20,000

11 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     10,958,600

12 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ       2,882,400

13 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์          138,500

14 เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด  ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ

ท่ี
หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

15 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนต าบลนาไม้ไผ่  ไม่ใช้
งบประมาณ

16 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุในการเข้าถึงการขอกู้ยืมเงินกับ
กองทุนผู้สูงอายุ

 ไม่ใช้
งบประมาณ

17 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือคนพิการในการเข้าถึงการขอกู้ยืม
เงินจากกองทุนคนพิการ

 ไม่ใช้
งบประมาณ

18 โครงการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการ
ขอมีบัตร ต่ออายุบัตรคนพิการ

 ไม่ใช้
งบประมาณ

19 โครงการสนับสนุนเบ้ียเด็กแรกเกิด  ไม่ใช้
งบประมาณ

ด้านสังคม รวมท้ังส้ิน 15,150,151
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5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

         136,040

2 โครงการป้องกันไข้เลือดออกก าจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก

          90,790

3 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน           50,000

4 โครงการสนับสนุนการดูแลชุมชนป้องกันโรคเอดส์             8,140

5 โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน (หน้าบ้านน่ามอง คนนาไม้
ไผ่ไม่ท้ิงขยะท่ีสาธารณะ)

 ไม่ใช้
งบประมาณ

6 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล  ไม่ใช้
งบประมาณ

7 โครงการขยะสร้างการออม  ไม่ใช้
งบประมาณ

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมให้ด้วยใจ  ไม่ใช้
งบประมาณ

9 สนับสนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)          157,050

10 โครงการไม้ตายรัดคอ             

ด้านสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 293,090

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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6. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน             5,650

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี          431,600

3 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียบทรัพย์สิน           26,846

4  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชน

         130,185

5 โครงการพัฒนาศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ           64,050

6 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ พนักพิงสามเหล่ียม           32,000

7 โต๊ะพับได้อเนกประสงค์ขาพับ(โต๊ะประชุม)  โครงขา
โครเม่ียม (สีขาว)

          35,000

8 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์             2,800

9 รถจักรยานยนต์           50,500

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

          21,800

11 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA             2,400

12 หัวฉีดอลูมิเนียมชนิดปรับฝอย           30,000

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ

ท่ี
หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

13 เก้าอ้ีท างานพนักงาน             6,000

14 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์             2,350

15 พัดลมระบายอากาศ             1,680

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน           15,900

17 เคร่ืองสูบน้ าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ า 1.5 HP           39,200

ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ รวมท้ังส้ิน 897,961
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7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ

ท่ี
1 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม           82,395

2 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิรักพ้ืนท่ีสี
เขียว เฉลิมพระเกียรติ

            6,350

3 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมย่ังยืน (กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ป่ันด้วยใจ ห่วงใย
สุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน ย้อนรอยวัฒนธรรม ชมธรรมชาติ
ต าบลนาไม้ไผ่

 ไม่ใช้
งบประมาณ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังส้ิน 88,745

หมายเหตุโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ






























