ประกาศ อบต.นาไม้ไผ่
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564)
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาไม้ไผ่ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.
นาไม้ไผ่ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาไม้ไผ่
"สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี ประชามีส่วนร่วม"
ข. พันธกิจ ของอบต.นาไม้ไผ่
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
3.อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
8.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาไม้ไผ่ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาด้านสังคม
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ง. การวางแผน
อบต.นาไม้ไผ่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

201 168,174,250.00
55

5,624,000.00

250 216,167,040.00
38

6,163,700.00

165 211,024,966.00
39

8,093,000.00

145 158,891,173.00
39

7,673,000.00

145 135,753,950.00
37

8,433,000.00

หน้าที่ 2

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

43

4.การพัฒนาด้านสังคม

47 43,910,000.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

32

2,434,850.00

7

1,820,000.00

7

6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

16

2,905,000.00

12

3,145,000.00

5

160,000.00

5

250,000.00

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม

5,985,000.00

399 229,193,100.00

39

5,565,000.00

35 45,792,900.00

386 278,903,640.00

42

6,465,000.00

32 46,177,700.00

43

6,315,000.00

43

6,135,000.00

30 45,997,700.00

33 48,495,000.00

1,820,000.00

13

2,082,128.00

12

1,950,000.00

14

3,335,000.00

14

3,335,000.00

14

3,335,000.00

6

370,000.00

6

370,000.00

6

370,000.00

305 277,285,666.00

290 224,664,001.00

290 204,471,950.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 104 โครงการ งบประมาณ 31,469,800 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

16

5,344,300.00

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

29

4,952,500.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

12

380,000.00

4.การพัฒนาด้านสังคม

20

19,000,000.00

9

570,000.00

12

1,098,000.00

6

125,000.00

104

31,469,800.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.นาไม้ไผ่ มีดังนี้
จานวน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
งบประมาณ
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
การศึกษาเนื่องในวันเด็ก
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
แห่งชาติ
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
100,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา นอกสถานที่
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
จริยธรรมสาหรับยุวชนรองรับ
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์

1.

2.

3.

4.

2.การพัฒนาด้าน

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1,920,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดารงไว้สืบต่อไป

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอน

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกกลุ่มในชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนภายในตาบลนาไมไผ่
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การศึกษา ศาสนา
การบริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา อาหารกลางวัน
ท้องถิ่น

5.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการวันสาคัญ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

6.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ศูนย์ กศน.
ท้องถิ่น

7.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนบ้านบ่อมอง
ท้องถิ่น

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
5,000.00 วัฒนธรรม, กอง
เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง
โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
265,000.00 วัฒนธรรม, กอง
เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
265,000.00 วัฒนธรรม, กอง
เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
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8.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนบ้านวังยาว
ท้องถิ่น

265,000.00

9.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนวัดวังขรี
ท้องถิ่น

265,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
10.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนวัดทุ่งส้าน
ท้องถิ่น

265,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
11.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา บุคลากร
ท้องถิ่น

30,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีประสบการณ์หลากหลาย

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม
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การศึกษา
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
12.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ชวนฟัง
ท้องถิ่น

10,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
13.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา หนูน้อยคนเก่ง
ท้องถิ่น

30,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
14.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

2.การพัฒนาด้าน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษา ศาสนา
15.
ในการบริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
(อาหารกลางวัน)
ท้องถิ่น

280,500.00

809,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
ผู้สูงอายุและปราชญ์ในชุมชน

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์
และเพียงพอกับความต้องการ

ศพด.ตาบลนาไมไผ่
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2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
16.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

20,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
17.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนสาหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)

20,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
18.
โครงการเยี่ยมบ้าน
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

5,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการจัดกิจกรรมวัน
19.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา เข้าพรรษา
ท้องถิ่น

5,000.00

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทสี่ ังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อจัดกิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

หน้าที่ 8

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการจัดงานวันลอย
20.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา กระทง
ท้องถิ่น

150,000.00

2.การพัฒนาด้าน
โครงการจัดตกแต่งเรือพนม
การศึกษา ศาสนา
21.
พระ ร่วมงานประเพณีชักพระ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
อาเภอทุ่งสง
ท้องถิ่น

90,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
22.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

15,000.00

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/
อนุรักษ์ศิลปการละเล่น
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
23. การศึกษา ศาสนา
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ปราชญ์ชาวบ้าน

10,000.00

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ ักภูมิปญ
ั ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการธารงค์รักษา

โรงเรียนในเขตตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่
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ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
24.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานเทศกาลประเพณีชักพระ
ท้องถิ่น

50,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
25.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานประเพณีเดือนสิบ
ท้องถิ่น

10,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
26.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานรัฐพิธี
ท้องถิ่น

5,000.00

27.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

3,000.00

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง
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วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ท้องถิ่น ประเพณีมาฆบูชาแห่
ท้องถิ่น
ผ้าขึ้นธาตุ

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
28.
โครงการ English for kids
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

30,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
29.
โครงการหนูน้อยหัวใจนักคิด
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

10,000.00

1.การพัฒนาด้าน
30.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. (Box Cultvert)
ถนนสายพานคลองนา หมู่ที่
1 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ปุาไม้แดง (ตอนที่
3) หมู่ที่ 2 ตาบลนาไม้ไผ่

31.

441,000.00

370,000.00

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่
เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 160 คน

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 160 คน

เพื่อปูองกันปัญหาน้าท่วม

ขนาด 2.40X2.40X7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.3 ขนาด Ø

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.3 ขนาด Ø
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1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่กาหนด

32.

33.

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปุา
ไม้แดง-เขตหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 3
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเท
วารักษา หมู่ที่ 4 ตาบลนาไม้
ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
34.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที่ 5 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายหนองพลีพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบลนาไม้ไผ่

35.

1.การพัฒนาด้าน
36.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารสานักงาน
อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
371,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพือ่ ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
408,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพือ่ ปูองกันปัญหาน้าท่วม
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
254,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพื่อให้มีสถานที่พร้อมใช้งานบริการแก่
71,000.00 กองช่าง, กองช่าง
ประชาชน
สุขาภิบาล, กองประปา,

1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาด 1.50X1.80X8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือ พื้นที่ใช้
สอยไม้น้อยกว่า 19 ตร.ม. หมู่ที่ 6 ต.นาไม้ไผ่
ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
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37.

38.

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อ
ส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
อ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ที่ 8
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตาบล
นาไม้ไ

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรง
ประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ตาบลนา
ไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
41.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายปากคลองไสยูง หมู่ที่ 11 ตาบลนาไม้ไผ่

39.

40.

สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
371,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพือ่ ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
371,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
370,000.00 กองช่าง, กองช่าง
เพือ่ ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สุขาภิบาล, กองประปา,

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 21.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
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สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

42.

43.

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ควนเนียง หมู่ที่ 12 ตาบลนา
ไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
368,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้าดา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13
ตาบลนาไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
271,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

1.การพัฒนาด้าน
44.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบ้านอ่าวกราย หมู่ที่
13 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
45.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงพร้อม
บุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 14 ตาบลนาไม้ไผ่

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 14.55 ลูกบาศก์
เมตรตามแบบแปลนมาตรฐาน ที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว
ส่วนโยธา, กองโยธา,
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือ
กองช่าง, กองช่าง
ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
191,300.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อเพิ่มแหล่งน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า
สานักช่าง, สานักการ
(Submersible pump) ขนาด 1.5 HP พร้อม
ช่าง
อุปกรณ์และตู้ควบคุม จานวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดที่ อบต.นาไม่ไผ่กาหนด
ส่วนโยธา, กองโยธา,
โดยทาการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนน กว้าง 4
กองช่าง, กองช่าง
.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย
377,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน กว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า
สานักช่าง, สานักการ
จานวน 5 จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.นาไม้ไผ่
ช่าง
กาหนด
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3.การพัฒนาด้าน
46.
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมให้มตี ลาด
กลางระดับตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้ผลผลิตจากชุมชนจาหน่ายโดยชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

3.การพัฒนาด้าน
47.
เศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพ
ปูองกันกาจัดโรคพืชและ
แมลง

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเพิ่มความรู้ในการใช้สารชีวภาพแก่
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เกษตรกร
สานักงานปลัด อบต.

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

3.การพัฒนาด้าน
48.
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ

30,000.00

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

20,000.00

3.การพัฒนาด้าน
50.
เศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน

50,000.00

51.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยง
สัตว์ (ม.1-14)

50,000.00

52.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการลดใช้
พลังงานด้วยเตาเผาถ่าน

30,000.00

53.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

30,000.00

49.

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพแก่
เกษตรกร

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ตลอดปี

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

เพื่อจัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรแก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

จานวน 50 ครัวเรือน

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร101
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3.การพัฒนาด้าน
54.
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน

3.การพัฒนาด้าน
55.
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000.00

56.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว์

40,000.00

57.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี

20,000.00

58. 4.การพัฒนาด้านสังคม

59. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

40,000.00

5,000.00

100,000.00

60. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรม อปพร.

50,000.00

61. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000.00

62. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา

35,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

จานวน 50 ครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนและยกระดับ
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ 14 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเพิ่มความรูด้ ้านการผลิตอาหารสัตว์ใช้ใน
ครัวเรือน

เกษตรกร 100 คน

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา
ธารณภัย

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม อปพร.

สมาชิกกลุ่ม อปพร.

เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ถูกวิธี

ประชาชน เยาวชน อปพร. ฯลฯ

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนแก่ประชาชน

ตาบลนาไม้ไผ่
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สานักงานปลัด อบต.
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตาบล (สนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆให้แก่กลุ่มออก
กาลังกาย ภายในตาบลนาไม้
ไผ่)

สานักปลัด อบจ., สานัก
150,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้ประชาชนมีความรักและสามัคคีต่อกัน
สานักงานปลัด อบต.

64. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กอง
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

กลุ่มออกกาลังกายภายในตาบลนาไม้ไผ่

65. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออมหนึ่งส่วน อปท.
สมทบหนึ่งส่วน และรัฐบาล
หนึ่งส่วน

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออม
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
ประจาตาบล พัฒนากองทุนให้สมบูรณ์
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

63. 4.การพัฒนาด้านสังคม

66. 4.การพัฒนาด้านสังคม

67. 4.การพัฒนาด้านสังคม
68. 4.การพัฒนาด้านสังคม

สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
14,500,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ดารงชีพผูส้ งู อายุ
ผู้สูงอายุ
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
3,600,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือผู้พิการ
คนพิการ
สานักงานปลัด อบต.
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
สานักปลัด อบจ., สานัก
150,000.00
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ ผู้ปุวยโรคเอดส์
ผู้ปุวยโรคเอดส์
ปลัดเทศบาล,

ประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

ตาบลนาไม้ไผ่

ตาบลนาไม้ไผ่
ตาบลนาไม้ไผ่
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สานักงานปลัด อบต.
69. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส

5,000.00

70. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

10,000.00

71. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

30,000.00

72. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมทักษะด้าน
กีฬาแก่ประชาชน เยาวชน
ภายในตาบล

30,000.00

73. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการส่งแสริมพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

75,000.00

74. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว

30,000.00

75. 4.การพัฒนาด้านสังคม

สนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้พิการผูด้ ้อยโอกาสมีอาชีพเลี้ยงตนเอง
ตาบลนาไม้ไผ่
ได้
เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้าน
อาชีพ ลดปัญหายาเสพติด

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะทากิจกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพเสริมยามว่าง

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มเทคนิค วิธีการ ในการเล่นกีฬาประเภท
ประชาชน เยาวชน ภายในตาบลนาไม้ไผ่
ต่าง ๆ

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว

ประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตนเองและ
อาชีพ ลดปัญหาสังคม

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อปท.ทุกแห่งในอาเภอทุ่งสง
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ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
76. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน

77. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ อบต.สัญจร พบ
6.ด้านการเมือง และการ
78.
ประชาชน อาเภอ จังหวัด
บริหารจัดการ
เคลื่อนที่
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
6.ด้านการเมือง และการ องค์การบริหารส่วนตาบล
79.
บริหารจัดการ
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้มีโอกาสรับบริการอย่างทั่วถึง
ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพือ่ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพือ่ พบปะประชาชนใน ตาบล
เพื่อพบปะประชาชน 14 หมู่บ้าน
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบการบริหารงาน
470,000.00 ปลัดเทศบาล,
องค์กร
สานักงานปลัด อบต.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดประชุมประชาคม
80.
บริหารจัดการ
และจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000.00

81.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดเวทีประชาคมรับ
บริหารจัดการ
ฟังความคิดเห็น

10,000.00

82.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมศึกษาดูงาน
บริหารจัดการ
นอกสถานที่

348,000.00

83.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
บริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง, กองคลัง,
สานักคลัง

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

ตาบลนาไม้ไผ่

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแสดงผลงานที่ผ่าน
ตาบลนาไม้ไผ่
มา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นธรรม

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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โครงการจัดทาปูาย
6.ด้านการเมือง และการ
84.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
บริหารจัดการ
ภาษี
6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดอบรมการพัฒนา
85.
บริหารจัดการ
บุคลากร

20,000.00

20,000.00

86.

6.ด้านการเมือง และการ
งานรัฐพิธีต่างๆ
บริหารจัดการ

50,000.00

87.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมจริยธรรม
บริหารจัดการ
พนักงาน พนักงานจ้าง

50,000.00

88.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมเสริมสร้างหลัก
บริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

20,000.00

89.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมให้ความรู้และ
บริหารจัดการ
ส่งเสริมการปูองกันการทุจริต

20,000.00

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
90.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
91.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส่วนการคลัง, กองคลัง, เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วม
จานวน 3 ปูาย
สานักคลัง
ในการชาระภาษี
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม และแสดงออกต่อความจงรักภักดี
ตาบลนาไม้ไผ่
ต่อสถานันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้มีความรู้และส่งเสริมการปูองกันการ
ทุจริต

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการรณรงค์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราช
เสาวนีย์

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่ออนุรักษ์พันธุพืชตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
ตาบลนาไม้ไผ่
พระเทพฯ
สานักงานปลัด อบต.
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92.

93.

94.

95.

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5.การพัฒนาด้าน
96.
สาธารณสุข
5.การพัฒนาด้าน
97.
สาธารณสุข

98.

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
25,000.00 ปลัดเทศบาล,
ความยั่งยืนแก่ชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

โครงการนาไม้ไผ่ "คลองสวย
น้าใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้าภายในชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ 1 อปท.1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน
สานักงานปลัด อบต.

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยสเชิงอนุรกั ษ์
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อลดปริมาณพาหะนาโรคไข้เลือดออก
สานักงานปลัด อบต.

กลุ่มประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

โครงการปูองกันไข้เลือดออก
กาจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า)
อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน

สานักปลัด อบจ., สานัก
140,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อรักษา โรคภัยแก่ คนและสัตว์
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการ
280,000.00 ปลัดเทศบาล,
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่
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สาธารณสุข

5.การพัฒนาด้าน
99.
สาธารณสุข

โครงการเดินเท้า ก้าวถึงบ้าน
สร้างความรู้ คัดแยกขยะที่
ครัวเรือน

10,000.00

100.

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการสนับสนุนการดูแล
ชุมชนปูองกันโรคเอดส์

10,000.00

101.

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการอนามัยเจริญพันธ์

10,000.00

5.การพัฒนาด้าน
102.
สาธารณสุข

โครงการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVIC-19)

50,000.00

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การจัดทาถังขยะอินทรีย์ทรีย์

20,000.00

104. 5.การพัฒนาด้าน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ

103.

1.เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรูใ้ นการคัดแยก
ขยะสู่ชุมชน 2.เพื่อดาเนินการคัดแยกมูลฝอย
สานักปลัด อบจ., สานัก
และสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ และลด
ปลัดเทศบาล,
14 หมู่บ้าน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จาเป็นไปกาจัดอย่างมี
สานักงานปลัด อบต.
ประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ขยะในพื้นที่ตาบลนาไม้
ไผ่ลดลง
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ประชาชนชนตระหนักถึงความเสี่ยงการ
ปลัดเทศบาล,
กลุ่มประชาชนตาบลนาไม้ไผ่
การติดเชื้อเอดส์
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์
สตรีตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.
เพื่อปูองกันให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) 2.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณเพียงพอต่อการ
ปลัดเทศบาล,
ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่
สนับสนุนการดาเนินงาน เฝูาระวังปูองกันและ
สานักงานปลัด อบต.
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC19)
1.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและสร้างเสริมความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 2.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดย
ปลัดเทศบาล,
ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่
การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เพื่อเป็นการสร้าง
สานักงานปลัด อบต.
รูปแบบการการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

0.00 สานักปลัด อบจ., สานัก ๑. เพื่อให้ อบต.นาไม้ไผ่มีฐานข้อมูลจานวน

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่
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สาธารณสุข

บริหารจัดการขยะ

ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

ครัวเรือนที่ทิ้งขยะ ในเขตตาบลนาไม้ไผ่
ครบถ้วน ๒.เพื่อให้อบต.นาไม้ไผ่ มีนวัตกรรม
(แอพพลิเคชั่น) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ ๓. เพื่อให้อบต.นาไม้ไผ่ มี
ฐานข้อมูลสาหรับวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.นาไม้ไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จานวนเงิน 25,289,500 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 17 โครงการ จานวนเงิน 10,992,703 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9

3,188,100.00

4

1,415,000.00

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

5

1,589,968.00

5

1,589,968.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1

29,720.00

1

29,720.00

4.การพัฒนาด้านสังคม

6

7,610,240.00

6

7,610,240.00

1

347,775.00

1

347,775.00

22

12,765,803.00

17

10,992,703.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.นาไม้ไผ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
บัญญัติ
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
1.
1.ค่าอาหารกลางวัน
1,920,000.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
10.โครงการสนับสนุน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.
280,500.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
11.โครงการสนับสนุน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
3.
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
809,000.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
3. โครงการจัดงานวันลอย
4.
150,000.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
กระทง
1. โครงการจัดตกแต่งเรือ
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
5.
พนมพระร่วมงานประเพณีชัก
90,000.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
พระอาเภอทุ่งสง
02.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
6. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
370,000.00
คลองนาวัง-ปุาไม้แดง (ตอนที่
3) หมู่ที่ 2 ตาบลนาไม้ไผ่
03.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
7. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
371,000.00
นกรีต สายปุาไม้แดง-เขตหมู่
ที่ 11 หมู่ที่ 3 ตาบลนาไม้ไผ่

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

874,000.00

874,000.00

1,046,000.00

128,700.00

128,700.00

151,800.00

354,640.00

354,640.00

454,360.00

142,628.00

142,628.00

7,372.00

90,000.00

90,000.00

0.00

369,000.00

369,000.00

1,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00
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8. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

11. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

12. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

04.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายเทวารักษา หมู่ที่
4 ตาบลนาไม้ไผ่
05.โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที่ 5 ตาบลนาไม้ไผ่
07.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่
4) หมู่ที่ 7 ตาบลนาไม้ไผ่
08.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายอ่อนแก้วประชา
สรรค์ หมู่ที่ 8 ตาบลนาไม้ไผ่
09.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตาบล
นาไม้ไผ่
10.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่
ที่ 10 ตาบลนาไม้ไผ่
13.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้าดา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13

370,000.00

354,200.00

0.00

15,800.00

408,000.00

407,000.00

407,000.00

1,000.00

370,000.00

354,200.00

0.00

15,800.00

371,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00

370,000.00

369,000.00

369,000.00

1,000.00

371,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00

271,000.00

270,000.00

270,000.00

1,000.00
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ตาบลนาไม้ไผ่
15. 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
16. 4.การพัฒนาด้านสังคม

1.โครงการส่งเสริมให้มตี ลาด
กลางระดับตาบล
3. โครงการปูองกัน และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

30,000.00

29,720.00

29,720.00

280.00

100,000.00

34,600.00

34,600.00

65,400.00

17. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,500,000.00

5,933,400.00

5,933,400.00

8,566,600.00

18. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,600,000.00

1,528,200.00

1,528,200.00

2,071,800.00

19. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

150,000.00

77,000.00

77,000.00

73,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

17,040.00

17,040.00

2,960.00

348,000.00

347,775.00

347,775.00

225.00

20. 4.การพัฒนาด้านสังคม

21. 4.การพัฒนาด้านสังคม
22. 6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ที่บ้าน
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
1.1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
145 158,891,173.00

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
16 5,344,300.00

9 3,188,100.00

4 1,415,000.00

2.2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

39

7,673,000.00

29 4,952,500.00

5 1,589,968.00

5 1,589,968.00

3.3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

43

6,315,000.00

12

1

1

4.4.การพัฒนาด้านสังคม

30 45,997,700.00

5.5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

13

2,082,128.00

6.6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

14

3,335,000.00

6

370,000.00

7.7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม

290 224,664,001.00

380,000.00

20 19,000,000.00
9

29,720.00

6 7,610,240.00

6 7,610,240.00

1

1

570,000.00

12 1,098,000.00
6

29,720.00

347,775.00

347,775.00

125,000.00

104 31,469,800.00

22 12,765,803.00

17 10,992,703.00

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.นาไม้ไผ่ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาไม้ไผ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่
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สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ ตามแผนการดาเนินงานประจาปี สรุปได้ดังนี้
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 104 โครงการ
รายงานสถานการณ์ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
จานวน 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 17 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 16.35
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จานวน 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 4.80
ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 82 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 78.85
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ประกาศ อบต.นาไม้ไผ่
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาไม้ไผ่ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.
นาไม้ไผ่ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาไม้ไผ่
"สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี ประชามีส่วนร่วม"
ข. พันธกิจ ของอบต.นาไม้ไผ่
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
3.อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
8.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาไม้ไผ่ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาด้านสังคม
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ง. การวางแผน
อบต.นาไม้ไผ่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

201 168,174,250.00
55

5,624,000.00

250 216,167,040.00
38

6,163,700.00

165 211,024,966.00
39

8,093,000.00

145 158,891,173.00
39

7,673,000.00

145 135,753,950.00
37

8,433,000.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

43

4.การพัฒนาด้านสังคม

47 43,910,000.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

32

2,434,850.00

7

1,820,000.00

7

6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

16

2,905,000.00

12

3,145,000.00

5

160,000.00

5

250,000.00

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม

5,985,000.00

399 229,193,100.00

39

5,565,000.00

35 45,792,900.00

386 278,903,640.00

42

6,465,000.00

32 46,177,700.00

43

6,315,000.00

43

6,135,000.00

30 45,997,700.00

33 48,495,000.00

1,820,000.00

13

2,082,128.00

12

1,950,000.00

14

3,335,000.00

14

3,335,000.00

14

3,335,000.00

6

370,000.00

6

370,000.00

6

370,000.00

305 277,285,666.00

290 224,664,001.00

290 204,471,950.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 104 โครงการ งบประมาณ 31,469,800 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

16

5,344,300.00

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

29

4,952,500.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

12

380,000.00

4.การพัฒนาด้านสังคม

20

19,000,000.00

9

570,000.00

12

1,098,000.00

6

125,000.00

104

31,469,800.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.นาไม้ไผ่ มีดังนี้
จานวน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
งบประมาณ
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
การศึกษาเนื่องในวันเด็ก
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
แห่งชาติ
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
100,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา นอกสถานที่
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
การศึกษาและ
การศึกษา ศาสนา
จริยธรรมสาหรับยุวชนรองรับ
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การศึกษาศาสนาและ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์

1.

2.

3.

โครงการ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดารงไว้สืบต่อไป

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอน

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกกลุ่มในชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่

4.

2.การพัฒนาด้าน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษา ศาสนา
การบริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
อาหารกลางวัน
ท้องถิ่น

5.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการวันสาคัญ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

6.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ศูนย์ กศน.
ท้องถิ่น

265,000.00

7.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนบ้านบ่อมอง
ท้องถิ่น

265,000.00

1,920,000.00

5,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนภายในตาบลนาไมไผ่

เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

8.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนบ้านวังยาว
ท้องถิ่น

265,000.00

9.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนวัดวังขรี
ท้องถิ่น

265,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
10.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา โรงเรียนวัดทุ่งส้าน
ท้องถิ่น

265,000.00

11.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

30,000.00

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในตาบล 1 แห่ง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีประสบการณ์หลากหลาย

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม

วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
12.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา ชวนฟัง
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
13.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา หนูน้อยคนเก่ง
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
14.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
280,500.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
ผู้สูงอายุและปราชญ์ในชุมชน

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

2.การพัฒนาด้าน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษา ศาสนา
15.
ในการบริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
(อาหารกลางวัน)
ท้องถิ่น

809,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
16.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

20,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
17.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนสาหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)

20,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
18.
โครงการเยี่ยมบ้าน
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

5,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์
และเพียงพอกับความต้องการ

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทสี่ ังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.ตาบลนาไมไผ่

เพื่อจัดกิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน

โรงเรียน และ ศพด.ตาบลนาไมไผ่

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการจัดกิจกรรมวัน
19.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา เข้าพรรษา
ท้องถิ่น

5,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
โครงการจัดงานวันลอย
20.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา กระทง
ท้องถิ่น

150,000.00

2.การพัฒนาด้าน
โครงการจัดตกแต่งเรือพนม
การศึกษา ศาสนา
21.
พระ ร่วมงานประเพณีชักพระ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
อาเภอทุ่งสง
ท้องถิ่น

22.

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/

90,000.00

15,000.00

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ ักภูมิปญ
ั ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการธารงค์รักษา

โรงเรียนในเขตตาบลนาไม้ไผ่

วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา อนุรักษ์ศิลปการละเล่น
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา
23.
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ปราชญ์ชาวบ้าน
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
24.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานเทศกาลประเพณีชักพระ
ท้องถิ่น

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
25.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานประเพณีเดือนสิบ
ท้องถิ่น

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
50,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
10,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
26.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา งานรัฐพิธี
ท้องถิ่น

5,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
27.
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

3,000.00

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
28.
โครงการ English for kids
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

30,000.00

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
29.
โครงการหนูน้อยหัวใจนักคิด
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

10,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่
เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 160 คน

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 160 คน

1.การพัฒนาด้าน
30.
โครงสร้างพื้นฐาน

31.

32.

33.

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. (Box Cultvert)
ถนนสายพานคลองนา หมู่ที่
1 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนที่
3) หมู่ที่ 2 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่า
ไม้แดง-เขตหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 3
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเท
วารักษา หมู่ที่ 4 ตาบลนาไม้
ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
34.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที่ 5 ตาบลนาไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
441,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา
ส่วนโยธา, กองโยธา, 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กองช่าง, กองช่าง
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, 2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
สานักช่าง, สานักการ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.3 ขนาด Ø
ช่าง
1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่กาหนด
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
371,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
408,000.00 กองช่าง, กองช่าง
เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
สุขาภิบาล, กองประปา,

ขนาด 2.40X2.40X7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.3 ขนาด Ø
1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาด 1.50X1.80X8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด

สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

35.

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1.การพัฒนาด้าน
36.
โครงสร้างพื้นฐาน

37.

38.

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายหนองพลีพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบลนาไม้ไผ่

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารสานักงาน
อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อ
ส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
อ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ที่ 8
ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
39.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
254,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

71,000.00

370,000.00

371,000.00

370,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,

เพื่อให้มีสถานที่พร้อมใช้งานบริการแก่
ประชาชน

ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือ พื้นที่ใช้
สอยไม้น้อยกว่า 19 ตร.ม. หมู่ที่ 6 ต.นาไม้ไผ่
ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุก

ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตาบล
นาไม้ไ

สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

ทั้ง 2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 21.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรง
ประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ตาบลนา
ไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
371,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด

1.การพัฒนาด้าน
41.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายปากคลองไสยูง หมู่ที่ 11 ตาบลนาไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
370,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ควนเนียง หมู่ที่ 12 ตาบลนา
ไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
368,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไม้ไผ่ กาหนด

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้าดา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13
ตาบลนาไม้ไผ่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
271,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
สานักช่าง, สานักการ
ช่าง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 14.55 ลูกบาศก์
เมตรตามแบบแปลนมาตรฐาน ที่ อบต.นาไม้ไผ่
กาหนด

40.

42.

43.

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1.การพัฒนาด้าน
44.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบ้านอ่าวกราย หมู่ที่
13 ตาบลนาไม้ไผ่

1.การพัฒนาด้าน
45.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงพร้อม
บุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 14 ตาบลนาไม้ไผ่

46.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมให้มตี ลาด
กลางระดับตาบล

3.การพัฒนาด้าน
47.
เศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพ
ป้องกันกาจัดโรคพืชและ
แมลง

48.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ

49.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว
ส่วนโยธา, กองโยธา,
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร หรือ
กองช่าง, กองช่าง
ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
191,300.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อเพิ่มแหล่งน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า
สานักช่าง, สานักการ
(Submersible pump) ขนาด 1.5 HP พร้อม
ช่าง
อุปกรณ์และตู้ควบคุม จานวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดที่ อบต.นาไม่ไผ่กาหนด
ส่วนโยธา, กองโยธา,
โดยทาการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนน กว้าง 4
กองช่าง, กองช่าง
.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย
377,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน กว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า
สานักช่าง, สานักการ
จานวน 5 จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.นาไม้ไผ่
ช่าง
กาหนด
สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้ผลผลิตจากชุมชนจาหน่ายโดยชุมชน ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเพิ่มความรู้ในการใช้สารชีวภาพแก่
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เกษตรกร
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพแก่
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
เกษตรกร
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้ตลอดปี
สานักงานปลัด อบต.

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

3.การพัฒนาด้าน
50.
เศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน

50,000.00

51.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยง
สัตว์ (ม.1-14)

50,000.00

52.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการลดใช้
พลังงานด้วยเตาเผาถ่าน

30,000.00

53.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

30,000.00

54.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน

40,000.00

3.การพัฒนาด้าน
55.
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000.00

56.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว์

40,000.00

57.

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อจัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรแก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

จานวน 50 ครัวเรือน

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร101
เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

จานวน 50 ครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนและยกระดับ
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ 14 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเพิ่มความรูด้ ้านการผลิตอาหารสัตว์ใช้ใน
ครัวเรือน

เกษตรกร 100 คน

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่ อาชีพภายใน
พื้นที่

ตาบลนาไม้ไผ่

58. 4.การพัฒนาด้านสังคม

59. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

5,000.00

100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา
ธารณภัย

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม อปพร.

สมาชิกกลุ่ม อปพร.

เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ถูกวิธี

ประชาชน เยาวชน อปพร. ฯลฯ

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนแก่ประชาชน

ตาบลนาไม้ไผ่

60. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรม อปพร.

50,000.00

61. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000.00

62. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

35,000.00

63. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตาบล (สนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆให้แก่กลุ่มออก
กาลังกาย ภายในตาบลนาไม้
ไผ่)

สานักปลัด อบจ., สานัก
150,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้ประชาชนมีความรักและสามัคคีต่อกัน
สานักงานปลัด อบต.

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
30,000.00 การศึกษาและ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

64. 4.การพัฒนาด้านสังคม

ประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

กลุ่มออกกาลังกายภายในตาบลนาไม้ไผ่

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

65. 4.การพัฒนาด้านสังคม

66. 4.การพัฒนาด้านสังคม

67. 4.การพัฒนาด้านสังคม

68. 4.การพัฒนาด้านสังคม

69. 4.การพัฒนาด้านสังคม

70. 4.การพัฒนาด้านสังคม

71. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออมหนึ่งส่วน อปท.
สมทบหนึ่งส่วน และรัฐบาล
หนึ่งส่วน

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออม
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
ประจาตาบล พัฒนากองทุนให้สมบูรณ์
สานักงานปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
14,500,000.00 ปลัดเทศบาล,
ผู้สูงอายุ
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
3,600,000.00 ปลัดเทศบาล,
คนพิการ
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
150,000.00 ปลัดเทศบาล,
ผู้ป่วยโรคเอดส์
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
พิการผู้ด้อยโอกาส
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เยาวชน
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
ผู้สูงอายุ
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ดารงชีพผูส้ งู อายุ

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อให้ผู้พิการผูด้ ้อยโอกาสมีอาชีพเลี้ยงตนเอง
ตาบลนาไม้ไผ่
ได้
เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้าน
อาชีพ ลดปัญหายาเสพติด

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะทากิจกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพเสริมยามว่าง

ตาบลนาไม้ไผ่

72. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการอบรมทักษะด้าน
กีฬาแก่ประชาชน เยาวชน
ภายในตาบล

73. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการส่งแสริมพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

74. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว

75. 4.การพัฒนาด้านสังคม

สนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน

77. 4.การพัฒนาด้านสังคม

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
75,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มเทคนิค วิธีการ ในการเล่นกีฬาประเภท
ประชาชน เยาวชน ภายในตาบลนาไม้ไผ่
ต่าง ๆ

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว

ประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตนเองและ
อาชีพ ลดปัญหาสังคม

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
ส่วนท้องถิ่น
สานักงานปลัด อบต.

อปท.ทุกแห่งในอาเภอทุ่งสง

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อให้มีโอกาสรับบริการอย่างทั่วถึง
ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพือ่ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.

โครงการ อบต.สัญจร พบ
6.ด้านการเมือง และการ
78.
ประชาชน อาเภอ จังหวัด
บริหารจัดการ
เคลื่อนที่
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
6.ด้านการเมือง และการ องค์การบริหารส่วนตาบล
79.
บริหารจัดการ
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อพบปะประชาชนใน ตาบล
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบการบริหารงาน
470,000.00 ปลัดเทศบาล,
องค์กร
สานักงานปลัด อบต.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดประชุมประชาคม
80.
บริหารจัดการ
และจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000.00

81.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดเวทีประชาคมรับ
บริหารจัดการ
ฟังความคิดเห็น

10,000.00

82.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมศึกษาดูงาน
บริหารจัดการ
นอกสถานที่

348,000.00

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
บริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการจัดทาป้าย
6.ด้านการเมือง และการ
84.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
บริหารจัดการ
ภาษี
83.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการจัดอบรมการพัฒนา
85.
บริหารจัดการ
บุคลากร

50,000.00
20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง, กองคลัง,
สานักคลัง

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

เพื่อพบปะประชาชน 14 หมู่บ้าน

ตาบลนาไม้ไผ่

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแสดงผลงานที่ผ่าน
ตาบลนาไม้ไผ่
มา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน

ตาบลนาไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นธรรม

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนการคลัง, กองคลัง, เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วม
จานวน 3 ป้าย
สานักคลัง
ในการชาระภาษี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

6.ด้านการเมือง และการ
86.
งานรัฐพิธีต่างๆ
บริหารจัดการ

50,000.00

87.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมจริยธรรม
บริหารจัดการ
พนักงาน พนักงานจ้าง

50,000.00

88.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมเสริมสร้างหลัก
บริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

20,000.00

89.

6.ด้านการเมือง และการ โครงการอบรมให้ความรู้และ
บริหารจัดการ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

20,000.00

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
90.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
91.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
92.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริม และแสดงออกต่อความจงรักภักดี
ตาบลนาไม้ไผ่
ต่อสถานันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้มีความรู้และส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริต

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการรณรงค์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราช
เสาวนีย์

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน ตาบลนาไม้ไผ่
สานักงานปลัด อบต.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่ออนุรักษ์พันธุพืชตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
ตาบลนาไม้ไผ่
พระเทพฯ
สานักงานปลัด อบต.

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
25,000.00 ปลัดเทศบาล,
ความยั่งยืนแก่ชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
93.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
94.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
95.
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.การพัฒนาด้าน
96.
สาธารณสุข
5.การพัฒนาด้าน
97.
สาธารณสุข

5.การพัฒนาด้าน
98.
สาธารณสุข
5.การพัฒนาด้าน
99.
สาธารณสุข

โครงการนาไม้ไผ่ "คลองสวย
น้าใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้าภายในชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ 1 อปท.1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน
สานักงานปลัด อบต.

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยสเชิงอนุรกั ษ์
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อลดปริมาณพาหะนาโรคไข้เลือดออก
สานักงานปลัด อบต.

กลุ่มประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

โครงการป้องกันไข้เลือดออก
กาจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า)
อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
โครงการเดินเท้า ก้าวถึงบ้าน
สร้างความรู้ คัดแยกขยะที่
ครัวเรือน

สานักปลัด อบจ., สานัก
140,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อรักษา โรคภัยแก่ คนและสัตว์
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการ
280,000.00 ปลัดเทศบาล,
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สานักงานปลัด อบต.

ตาบลนาไม้ไผ่

สานักปลัด อบจ., สานัก 1.เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรูใ้ นการคัดแยก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
ขยะสูช่ ุมชน 2.เพื่อดาเนินการคัดแยกมูลฝอย 14 หมู่บ้าน
สานักงานปลัด อบต. และสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ และลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จาเป็นไปกาจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ขยะในพื้นที่ตาบลนาไม้
ไผ่ลดลง
5.การพัฒนาด้าน
100.
สาธารณสุข

โครงการสนับสนุนการดูแล
ชุมชนป้องกันโรคเอดส์

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการอนามัยเจริญพันธ์

101.

5.การพัฒนาด้าน
102.
สาธารณสุข

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVIC-19)

103.

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การจัดทาถังขยะอินทรีย์ทรีย์

104.

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการขยะ

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ประชาชนชนตระหนักถึงความเสี่ยงการ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
การติดเชื้อเอดส์
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์
สานักงานปลัด อบต.
เพื่อป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) 2.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณเพียงพอต่อการ
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สนับสนุนการดาเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันและ
สานักงานปลัด อบต.
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC19)
1.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและสร้างเสริมความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 2.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดย
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เพื่อเป็นการสร้าง
สานักงานปลัด อบต.
รูปแบบการการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
๑. เพื่อให้ อบต.นาไม้ไผ่มีฐานข้อมูลจานวน
สานักปลัด อบจ., สานัก ครัวเรือนที่ทิ้งขยะ ในเขตตาบลนาไม้ไผ่
0.00 ปลัดเทศบาล,
ครบถ้วน ๒.เพื่อให้อบต.นาไม้ไผ่ มีนวัตกรรม
สานักงานปลัด อบต. (แอพพลิเคชั่น) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ ๓. เพื่อให้อบต.นาไม้ไผ่ มี

กลุ่มประชาชนตาบลนาไม้ไผ่

สตรีตาบลนาไม้ไผ่

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่

ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาไม้ไผ่

ฐานข้อมูลสาหรับวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.นาไม้ไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จานวนเงิน 25,289,500 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 17 โครงการ จานวนเงิน 10,992,703 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9

3,188,100.00

4

1,415,000.00

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

5

1,589,968.00

5

1,589,968.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1

29,720.00

1

29,720.00

4.การพัฒนาด้านสังคม

6

7,610,240.00

6

7,610,240.00

1

347,775.00

1

347,775.00

22

12,765,803.00

17

10,992,703.00

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาไม้ไผ่ ที่มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
บัญญัติ
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
1.
1.ค่าอาหารกลางวัน
1,920,000.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
10.โครงการสนับสนุน
2.
280,500.00
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

874,000.00

874,000.00

1,046,000.00

128,700.00

128,700.00

151,800.00

3.

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

4.

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

5.

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

6. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

8. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
3. โครงการจัดงานวันลอย
กระทง
1. โครงการจัดตกแต่งเรือ
พนมพระร่วมงานประเพณีชัก
พระอาเภอทุ่งสง
02.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนที่
3) หมู่ที่ 2 ตาบลนาไม้ไผ่
03.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายป่าไม้แดง-เขตหมู่
ที่ 11 หมู่ที่ 3 ตาบลนาไม้ไผ่
04.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายเทวารักษา หมู่ที่
4 ตาบลนาไม้ไผ่
05.โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที่ 5 ตาบลนาไม้ไผ่

809,000.00

354,640.00

354,640.00

454,360.00

150,000.00

142,628.00

142,628.00

7,372.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

0.00

370,000.00

369,000.00

369,000.00

1,000.00

371,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00

370,000.00

354,200.00

0.00

15,800.00

408,000.00

407,000.00

407,000.00

1,000.00

10. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

11. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

12. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14. 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

15. 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
16. 4.การพัฒนาด้านสังคม

07.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่
4) หมู่ที่ 7 ตาบลนาไม้ไผ่
08.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายอ่อนแก้วประชา
สรรค์ หมู่ที่ 8 ตาบลนาไม้ไผ่
09.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตาบล
นาไม้ไผ่
10.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่
ที่ 10 ตาบลนาไม้ไผ่
13.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้าดา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13
ตาบลนาไม้ไผ่
1.โครงการส่งเสริมให้มตี ลาด
กลางระดับตาบล
3. โครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

370,000.00

354,200.00

0.00

15,800.00

371,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00

370,000.00

369,000.00

369,000.00

1,000.00

371,000.00

354,900.00

0.00

16,100.00

271,000.00

270,000.00

270,000.00

1,000.00

30,000.00

29,720.00

29,720.00

280.00

100,000.00

34,600.00

34,600.00

65,400.00

17. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,500,000.00

5,933,400.00

5,933,400.00

8,566,600.00

18. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,600,000.00

1,528,200.00

1,528,200.00

2,071,800.00

19. 4.การพัฒนาด้านสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000.00

77,000.00

77,000.00

73,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

17,040.00

17,040.00

2,960.00

348,000.00

347,775.00

347,775.00

225.00

20. 4.การพัฒนาด้านสังคม

21. 4.การพัฒนาด้านสังคม
22. 6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ที่บ้าน
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
1.1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
145 158,891,173.00

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
16 5,344,300.00

9 3,188,100.00

4 1,415,000.00

2.2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

39

7,673,000.00

29 4,952,500.00

5 1,589,968.00

5 1,589,968.00

3.3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

43

6,315,000.00

12

1

1

4.4.การพัฒนาด้านสังคม

30 45,997,700.00

380,000.00

20 19,000,000.00

29,720.00

6 7,610,240.00

29,720.00

6 7,610,240.00

5.5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

13

2,082,128.00

6.6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

14

3,335,000.00

6

370,000.00

7.7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวม

290 224,664,001.00

9

570,000.00

12 1,098,000.00
6

1

347,775.00

1

347,775.00

125,000.00

104 31,469,800.00

22 12,765,803.00

17 10,992,703.00

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.นาไม้ไผ่ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาไม้ไผ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ ตามแผนการดาเนินงานประจาปี สรุปได้ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่
จานวน 104 โครงการ
o รายงานสถานการณ์ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
จานวน 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
o ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
o อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จานวน 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
o ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

