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ประกาศ อบต.นาไมไ้ผ ่

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564) 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิน่ พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาไมไ้ผ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจดัการอบต.
นาไมไ้ผ่ ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาไมไ้ผ ่ 
    "สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟ้ืนฟูประเพณี ประชามสี่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาไมไ้ผ ่ 
    1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ  
    2.ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา  
     3.อนุรักษ์และส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปญัญาท้องถิ่น  
     4.ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  
    5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
    6.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
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    7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดแีละได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม  
    8.บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล และการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี  
    9.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาไม้ไผ่ได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    4.การพัฒนาด้านสังคม  
 
    5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
    6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 
    7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ง. การวางแผน 
    อบต.นาไม้ไผ่ ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 201 168,174,250.00 250 216,167,040.00 165 211,024,966.00 145 158,891,173.00 145 135,753,950.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

55 5,624,000.00 38 6,163,700.00 39 8,093,000.00 39 7,673,000.00 37 8,433,000.00 
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3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43 5,985,000.00 39 5,565,000.00 42 6,465,000.00 43 6,315,000.00 43 6,135,000.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม  47 43,910,000.00 35 45,792,900.00 32 46,177,700.00 30 45,997,700.00 33 48,495,000.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 2,434,850.00 7 1,820,000.00 7 1,820,000.00 13 2,082,128.00 12 1,950,000.00 

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 16 2,905,000.00 12 3,145,000.00 14 3,335,000.00 14 3,335,000.00 14 3,335,000.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

5 160,000.00 5 250,000.00 6 370,000.00 6 370,000.00 6 370,000.00 

รวม 399 229,193,100.00 386 278,903,640.00 305 277,285,666.00 290 224,664,001.00 290 204,471,950.00 
 

    
 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาไมไ้ผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 31,469,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 16 5,344,300.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิน่ 29 4,952,500.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 380,000.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม  20 19,000,000.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 570,000.00 

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 12 1,098,000.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6 125,000.00 

รวม 104 31,469,800.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด ารงไวส้ืบต่อไป โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

2.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

3.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมส าหรับยุวชนรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกกลุ่มในชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่

4.  2.การพัฒนาด้าน โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 1,920,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนภายในต าบลนาไมไผ ่
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การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

การบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวัน 

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

5.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันส าคัญ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญตา่ง โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

6.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ 
ศูนย์ กศน. 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

7.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนบ้านบ่อมอง 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 
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8.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนบ้านวังยาว 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

9.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนวดัวังขร ี

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

10.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนวดัทุ่งส้าน 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

11.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีประสบการณ์หลากหลาย 

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม 
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การศึกษา 

12.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
ชวนฟัง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
ผู้สูงอายุและปราชญ์ในชุมชน 

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม 

13.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
หนูน้อยคนเก่ง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกจิกรรมวันส าคัญตา่งๆ โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

14.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

280,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

15.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

809,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน์
และเพียงพอกับความต้องการ 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่
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วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

16.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

17.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทีส่ังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

18.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการเยี่ยมบ้าน 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

19.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต าบลนาไมไ้ผ ่
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การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

20.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังานวันลอย
กระทง 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

21.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดัตกแต่งเรือพนม
พระ ร่วมงานประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

22.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น/
อนุรักษ์ศิลปการละเล่น
ท้องถิ่น  

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักภูมิปญัญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการธ ารงค์รักษา 

โรงเรียนในเขตต าบลนาไม้ไผ ่

23.  
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

10,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่
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ท้องถิ่น วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

24.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานเทศกาลประเพณีชักพระ 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 

25.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานประเพณเีดือนสิบ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 

26.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา  

ปีละ 1 ครั้ง 

27.  
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

3,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 



หน้าที่ 11 
 

วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่น ประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

28.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการ English for kids 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศให้แก่
เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่ 
จ านวน 160 คน 

29.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการหนูน้อยหัวใจนักคิด 10,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบสะเต็มศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่ 
จ านวน 160 คน 

30.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) 
ถนนสายพานคลองนา หมู่ที ่
1 ต าบลนาไม้ไผ ่

441,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม 
ขนาด 2.40X2.40X7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 

31.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ปุาไม้แดง (ตอนท่ี 
3) หมู่ที่ 2 ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง 
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า 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 พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล.3 ขนาด Ø 
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1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ก าหนด  

1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ก าหนด  

32.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายปุา
ไม้แดง-เขตหมู่ที ่11 หมู่ที ่3 
ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

371,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

33.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายเท
วารักษา หมู่ที ่4 ต าบลนาไม้
ไผ ่ 

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

34.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที ่5 ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

408,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม 
ขนาด 1.50X1.80X8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 

35.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายหนองพลีพัฒนา 
หมู่ที ่6 ต าบลนาไม้ไผ ่

254,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานท่ี อบต.นาไมไ้ผ่ 
ก าหนด 

36.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารส านักงาน 
อบต.นาไมไ้ผ ่หมู่ที ่6  

71,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อให้มีสถานท่ีพร้อมใช้งานบริการแก่
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือ พื้นที่ใช้
สอยไม้น้อยกว่า 19 ตร.ม. หมู่ที ่6 ต.นาไมไ้ผ ่
ตามแบบแปลนท่ี อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด 
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ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

37.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายบ่อ
ส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 
ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

38.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
อ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ที ่8 
ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

371,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

39.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ต าบล
นาไมไ้ 

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 21.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานท่ี อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด  

40.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายโรง
ประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ต าบลนา
ไม้ไผ ่ 

371,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

41.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายปากคลอง-
ไสยูง หมู่ที ่11 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 



หน้าที่ 14 
 

ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ 
ก าหนด 

42.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ควนเนียง หมู่ที ่12 ต าบลนา
ไม้ไผ ่ 

368,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที ่อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

43.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้ าด า (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 
ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

271,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง 
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 14.55 ลูกบาศก์
เมตรตามแบบแปลนมาตรฐาน ที ่อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 

44.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบา้นอ่าวกราย หมู่ที่ 
13 ต าบลนาไมไ้ผ ่ 

191,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภคแกป่ระชาชน 

โดยท าการขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต ่43-100 เมตร หรือ 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
(Submersible pump) ขนาด 1.5 HP พร้อม
อุปกรณ์และตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดที ่อบต.นาไม่ไผ่ก าหนด  

45.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงพร้อม
บุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 ต าบลนาไม้ไผ ่

377,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

โดยท าการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนน กว้าง 4 
.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน 5 จุด ตามรายละเอียดที ่อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด  
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46.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมให้มตีลาด
กลางระดับต าบล  

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผลผลติจากชุมชนจ าหน่ายโดยชุมชน ต าบลนาไมไ้ผ ่

47.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพ
ปูองกันก าจัดโรคพืชและ
แมลง 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ในการใช้สารชีวภาพแก่
เกษตรกร 

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

48.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพแก่
เกษตรกร 

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

49.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
ทางการเกษตร 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดป ี หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

50.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรแก่ประชาชน  กลุ่มเกษตรกร 

51.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยง
สัตว์ (ม.1-14) 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที ่ 

จ านวน 50 ครัวเรือน 

52.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการลดใช้
พลังงานด้วยเตาเผาถ่าน 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน  หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

53.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

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

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน  

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที ่ 

จ านวน 50 ครัวเรือน 

55.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนและยกระดับ
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง 

14 หมู่บ้าน 

56.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว ์

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูด้้านการผลิตอาหารสัตว์ใช้ใน
ครัวเรือน 

เกษตรกร 100 คน 

57.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตร ี 20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที ่

ต าบลนาไมไ้ผ ่

58.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา
ธารณภัย  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

59.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและลดการเกดิอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

60.  4.การพัฒนาด้านสังคม  โครงการอบรม อปพร. 50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่ม อปพร.  สมาชิกกลุ่ม อปพร. 

61.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัที่ถูกวิธ ี 

ประชาชน เยาวชน อปพร. ฯลฯ 

62.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

35,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนแก่ประชาชน  ต าบลนาไมไ้ผ ่
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ส านักงานปลัด อบต. 

63.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล (สนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆให้แก่กลุ่มออก
ก าลังกาย ภายในต าบลนาไม้
ไผ่) 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรักและสามัคคีต่อกัน  ประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

64.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  กลุ่มออกก าลังกายภายในต าบลนาไมไ้ผ ่

65.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออมหนึ่งส่วน อปท.
สมทบหนึ่งส่วน และรัฐบาล
หนึ่งส่วน 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออม
ประจ าต าบล พัฒนากองทุนให้สมบูรณ ์ 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

66.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ 

14,500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด ารงชีพผูส้งูอายุ  ต าบลนาไมไ้ผ ่

67.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ  

3,600,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ  ต าบลนาไมไ้ผ ่

68.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ปุวยโรคเอดส ์ ต าบลนาไมไ้ผ ่
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ส านักงานปลัด อบต. 

69.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการผูด้้อยโอกาสมีอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ้ 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

70.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้าน
อาชีพ ลดปัญหายาเสพติด  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

71.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะท ากจิกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพเสรมิยามว่าง  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

72.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมทักษะด้าน
กีฬาแก่ประชาชน เยาวชน 
ภายในต าบล 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมเทคนิค วิธีการ ในการเล่นกีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

ประชาชน เยาวชน ภายในต าบลนาไมไ้ผ ่

73.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการส่งแสรมิพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

75,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว ประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

74.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว  

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตนเองและ
อาชีพ ลดปัญหาสังคม 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

75.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
สนับสนุนเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอทุ่งสง 
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ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

76.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอาย,ุ ผู้พิการ ท่ีบ้าน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีโอกาสรับบริการอย่างท่ัวถึง ต าบลนาไมไ้ผ ่

77.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรต ิ

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร ้ ต าบลนาไมไ้ผ ่

78.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการ อบต.สัญจร พบ 
ประชาชน อ าเภอ จังหวัด
เคลื่อนที ่

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพบปะประชาชนใน ต าบล  เพื่อพบปะประชาชน 14 หมู่บ้าน 

79.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

470,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบการบริหารงาน 
องค์กร  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

80.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัประชุมประชาคม
และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

81.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัเวทีประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็น 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแสดงผลงานท่ีผ่าน
มา  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

82.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  

348,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

83.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อเพ่ิมรายได้และจดัเก็บภาษีไดถู้กต้อง 
ครบถ้วน และเป็นธรรม  

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 
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84.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าปูาย
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้ข่าวสารและมสี่วนร่วม
ในการช าระภาษ ี 

จ านวน 3 ปูาย 

85.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัอบรมการพัฒนา
บุคลากร 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

86.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

งานรัฐพิธีต่างๆ 50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม และแสดงออกต่อความจงรักภักดี
ต่อสถานันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

87.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมจรยิธรรม 
พนักงาน พนักงานจ้าง 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน  ปีละ 1 ครั้ง 

88.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ปีละ 1 ครั้ง 

89.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการปูองกันการทจุริต 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีความรู้และส่งเสริมการปอูงกันการ
ทุจริต  

ปีละ 1 ครั้ง 

90.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการรณรงค์และอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราช
เสาวนีย ์

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

91.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์พันธุพืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  

ต าบลนาไมไ้ผ ่
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92.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการจดัการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้มให้เกิด
ความยั่งยืนแก่ชุมชน  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

93.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการนาไมไ้ผ่ "คลองสวย
น้ าใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ าภายในชุมชน  ปีละ 1 ครั้ง 

94.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการ 1 อปท.1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณรมิถนน  ปีละ 1 ครั้ง 

95.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยสเชิงอนุรกัษ์ ต าบลนาไมไ้ผ ่

96.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการปูองกันไข้เลือดออก
ก าจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดปรมิาณพาหะน าโรคไข้เลือดออก  กลุ่มประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

97.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้) 

140,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษา โรคภัยแก่ คนและสตัว์  ต าบลนาไมไ้ผ ่

98.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน

280,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

ต าบลนาไมไ้ผ ่
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สาธารณสุข 

99.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเดินเท้า ก้าวถึงบ้าน 
สร้างความรู้ คัดแยกขยะที่
ครัวเรือน 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกและให้ความรูใ้นการคัดแยก
ขยะสู่ชุมชน 2.เพื่อด าเนินการคัดแยกมูลฝอย
และสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ และลด
ปริมาณขยะมลูฝอยที่จ าเป็นไปก าจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ขยะในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้
ไผล่ดลง 

14 หมู่บ้าน 

100.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุนการดูแล
ชุมชนปูองกันโรคเอดส ์

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนชนตระหนักถึงความเสี่ยงการ
การติดเชื้อเอดส ์

กลุ่มประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

101.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอนามยัเจริญพันธ ์ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอนามัยเจรญิพันธ์ สตรตี าบลนาไมไ้ผ ่

102.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVIC-19) 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVIC-19) 2.
เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณเพยีงพอต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงาน เฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVIC-
19) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่

103.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าถังขยะอินทรีย์ทรีย ์

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและสร้างเสริมความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 2.
เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เพื่อเป็นการสร้าง
รูปแบบการการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่

104.  5.การพัฒนาด้าน โครงการพัฒนาฐานข้อมลูการ 0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก ๑. เพื่อให้ อบต.นาไม้ไผ่มีฐานข้อมลูจ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่
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สาธารณสุข บริหารจดัการขยะ ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ครัวเรือนท่ีทิ้งขยะ ในเขตต าบลนาไม้ไผ่
ครบถ้วน ๒.เพื่อให้อบต.นาไมไ้ผ่ มีนวัตกรรม
(แอพพลิเคชั่น) ท่ีทันสมัยในการบริหารจดัการ
ขยะในพ้ืนท่ี ๓. เพื่อให้อบต.นาไมไ้ผ่ มี
ฐานข้อมูลส าหรับวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.นาไมไ้ผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 22 โครงการ จ านวนเงิน 25,289,500 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 10,992,703 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 9 3,188,100.00 4 1,415,000.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิน่ 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 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข     

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 1 347,775.00 1 347,775.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     

รวม 22 12,765,803.00 17 10,992,703.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.นาไมไ้ผ่ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงันี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1.ค่าอาหารกลางวัน 1,920,000.00 874,000.00 874,000.00 1,046,000.00 

2.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

10.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

280,500.00 128,700.00 128,700.00 151,800.00 

3.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

809,000.00 354,640.00 354,640.00 454,360.00 

4.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3. โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

150,000.00 142,628.00 142,628.00 7,372.00 

5.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดตกแต่งเรือ
พนมพระร่วมงานประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

6.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

02.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ปุาไม้แดง (ตอนท่ี 
3) หมู่ที่ 2 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00 

7.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายปุาไม้แดง-เขตหมู่
ที ่11 หมู่ที่ 3 ต าบลนาไม้ไผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 
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8.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

04.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายเทวารักษา หมู่ที ่
4 ต าบลนาไม้ไผ ่

370,000.00 354,200.00 0.00 15,800.00 

9.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
05.โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที ่5 ต าบลนาไมไ้ผ ่

408,000.00 407,000.00 407,000.00 1,000.00 

10.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

07.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 
4) หมู่ที ่7 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 354,200.00 0.00 15,800.00 

11.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

08.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายอ่อนแก้วประชา
สรรค์ หมู่ที ่8 ต าบลนาไมไ้ผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 

12.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

09.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ต าบล
นาไมไ้ผ ่

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00 

13.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่
ที ่10 ต าบลนาไมไ้ผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 

14.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
13.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้ าด า (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 

271,000.00 270,000.00 270,000.00 1,000.00 
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ต าบลนาไมไ้ผ ่

15.  3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.โครงการส่งเสริมให้มตีลาด
กลางระดับต าบล 

30,000.00 29,720.00 29,720.00 280.00 

16.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
3. โครงการปูองกัน และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

100,000.00 34,600.00 34,600.00 65,400.00 

17.  4.การพัฒนาด้านสังคม  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 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  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 77,000.00 77,000.00 73,000.00 

20.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ ที่บ้าน 

20,000.00 17,040.00 17,040.00 2,960.00 

22.  6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

348,000.00 347,775.00 347,775.00 225.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 145 158,891,173.00 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 12 380,000.00 1 29,720.00 1 29,720.00 

4.4.การพัฒนาด้านสังคม  30 45,997,700.00 20 19,000,000.00 6 7,610,240.00 6 7,610,240.00 

5.5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 2,082,128.00 9 570,000.00     

6.6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 14 3,335,000.00 12 1,098,000.00 1 347,775.00 1 347,775.00 

7.7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 6 370,000.00 6 125,000.00     

รวม 290 224,664,001.00 104 31,469,800.00 22 12,765,803.00 17 10,992,703.00 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.นาไมไ้ผ่ ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาไมไ้ผ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                                                                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ ่
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่          จ านวน 104 โครงการ 
รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน              จ านวน 104 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ด าเนินการแล้วเสร็จ                                           จ านวน  17 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 16.35 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ                                    จ านวน    5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ยังไม่ไดด้ าเนินการ                                             จ านวน   82 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 78.85 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
ประกาศ อบต.นาไมไ้ผ ่

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาไม้ไผ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจดัการอบต.
นาไมไ้ผ่ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาไมไ้ผ ่ 
    "สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟ้ืนฟูประเพณี ประชามสี่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาไมไ้ผ ่ 
    1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ  
    2.ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา  
     3.อนุรักษ์และส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปญัญาท้องถิ่น  
     4.ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  
    5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    6.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  



    7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดแีละได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม  
    8.บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล และการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี  
    9.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาไม้ไผ่ได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    4.การพัฒนาด้านสังคม  
 
    5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
    6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 
    7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ง. การวางแผน 
    อบต.นาไม้ไผ่ ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 201 168,174,250.00 250 216,167,040.00 165 211,024,966.00 145 158,891,173.00 145 135,753,950.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

55 5,624,000.00 38 6,163,700.00 39 8,093,000.00 39 7,673,000.00 37 8,433,000.00 



3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43 5,985,000.00 39 5,565,000.00 42 6,465,000.00 43 6,315,000.00 43 6,135,000.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม  47 43,910,000.00 35 45,792,900.00 32 46,177,700.00 30 45,997,700.00 33 48,495,000.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 2,434,850.00 7 1,820,000.00 7 1,820,000.00 13 2,082,128.00 12 1,950,000.00 

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 16 2,905,000.00 12 3,145,000.00 14 3,335,000.00 14 3,335,000.00 14 3,335,000.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

5 160,000.00 5 250,000.00 6 370,000.00 6 370,000.00 6 370,000.00 

รวม 399 229,193,100.00 386 278,903,640.00 305 277,285,666.00 290 224,664,001.00 290 204,471,950.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาไมไ้ผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 31,469,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 16 5,344,300.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิน่ 29 4,952,500.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 380,000.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม  20 19,000,000.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 570,000.00 

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 12 1,098,000.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6 125,000.00 

รวม 104 31,469,800.00 
 

     
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด ารงไวส้ืบต่อไป โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

2.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

3.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมส าหรับยุวชนรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกกลุ่มในชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่



4.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวัน 

1,920,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนภายในต าบลนาไมไผ ่

5.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันส าคัญ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญตา่ง โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

6.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ 
ศูนย์ กศน. 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

7.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนบ้านบ่อมอง 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

8.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนบ้านวังยาว 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

9.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนวดัวังขร ี

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

10.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
โรงเรียนวดัทุ่งส้าน 

265,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาภายในต าบล 1 แห่ง 

11.  
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

30,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีประสบการณ์หลากหลาย 

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม 



วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

12.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
ชวนฟัง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
ผู้สูงอายุและปราชญ์ในชุมชน 

บุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรม 

13.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
หนูน้อยคนเก่ง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

14.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

280,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ศพด.ต าบลนาไมไผ ่



15.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

809,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน์
และเพียงพอกับความต้องการ 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

16.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

17.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทีส่ังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.ต าบลนาไมไผ ่

18.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการเยี่ยมบ้าน 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อจัดกิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน โรงเรียน และ ศพด.ต าบลนาไมไผ ่



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

19.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต าบลนาไมไ้ผ ่

20.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังานวันลอย
กระทง 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

21.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดัตกแต่งเรือพนม
พระ ร่วมงานประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

22.  
2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น/

15,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักภูมิปญัญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการธ ารงค์รักษา 

โรงเรียนในเขตต าบลนาไม้ไผ ่



วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์ศิลปการละเล่น
ท้องถิ่น  

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

23.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

24.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานเทศกาลประเพณีชักพระ 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 

25.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานประเพณเีดือนสิบ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 



26.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา  

ปีละ 1 ครั้ง 

27.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

3,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา 

ปีละ 1 ครั้ง 

28.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการ English for kids 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศให้แก่
เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่ 
จ านวน 160 คน 

29.  

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการหนูน้อยหัวใจนักคิด 10,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบสะเต็มศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่ 
จ านวน 160 คน 



30.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) 
ถนนสายพานคลองนา หมู่ที ่
1 ต าบลนาไม้ไผ ่

441,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
ขนาด 2.40X2.40X7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 

31.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนท่ี 
3) หมู่ที่ 2 ต าบลนาไมไ้ผ่  

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง 
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล.3 ขนาด Ø 
1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ก าหนด  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกทั้ง 
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 19.20ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล.3 ขนาด Ø 
1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ก าหนด  

32.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายป่า
ไม้แดง-เขตหมู่ที ่11 หมู่ที ่3 
ต าบลนาไมไ้ผ่  

371,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

33.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายเท
วารักษา หมู่ที ่4 ต าบลนาไม้
ไผ่  

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

34.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที ่5 ต าบลนาไมไ้ผ่  

408,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
ขนาด 1.50X1.80X8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 



ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

35.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายหนองพลีพัฒนา 
หมู่ที ่6 ต าบลนาไม้ไผ ่

254,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานท่ี อบต.นาไมไ้ผ่ 
ก าหนด 

36.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารส านักงาน 
อบต.นาไมไ้ผ่ หมู่ที ่6  

71,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีสถานท่ีพร้อมใช้งานบริการแก่
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือ พ้ืนท่ีใช้
สอยไม้น้อยกว่า 19 ตร.ม. หมู่ที ่6 ต.นาไมไ้ผ่ 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด 

37.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายบ่อ
ส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 
ต าบลนาไมไ้ผ่  

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

38.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
อ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ที ่8 
ต าบลนาไมไ้ผ่  

371,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

39.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

370,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุก



ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ต าบล
นาไมไ้ 

ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ทั้ง 2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 21.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานท่ี อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด  

40.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายโรง
ประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ต าบลนา
ไม้ไผ่  

371,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

41.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายปากคลอง-
ไสยูง หมู่ที ่11 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ 
ก าหนด 

42.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ควนเนียง หมู่ที ่12 ต าบลนา
ไม้ไผ่  

368,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ อบต.นาไมไ้ผ่ ก าหนด 

43.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้ าด า (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 
ต าบลนาไมไ้ผ่  

271,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกท้ัง 
2 ข้าง ปริมาณหินคลุกรวม 14.55 ลูกบาศก์
เมตรตามแบบแปลนมาตรฐาน ที่ อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด 



44.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบา้นอ่าวกราย หมู่ที่ 
13 ต าบลนาไมไ้ผ่  

191,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภคแกป่ระชาชน 

โดยท าการขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต ่43-100 เมตร หรือ 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
(Submersible pump) ขนาด 1.5 HP พร้อม
อุปกรณ์และตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดที่ อบต.นาไม่ไผ่ก าหนด  

45.  
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงพร้อม
บุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 ต าบลนาไม้ไผ ่

377,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

โดยท าการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนน กว้าง 4 
.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
จ านวน 5 จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.นาไมไ้ผ่
ก าหนด  

46.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมให้มตีลาด
กลางระดับต าบล  

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผลผลติจากชุมชนจ าหน่ายโดยชุมชน ต าบลนาไมไ้ผ ่

47.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพ
ป้องกันก าจัดโรคพืชและ
แมลง 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ในการใช้สารชีวภาพแก่
เกษตรกร 

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

48.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพแก่
เกษตรกร 

หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

49.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
ทางการเกษตร 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดป ี หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 



50.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรแก่ประชาชน  กลุ่มเกษตรกร 

51.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยง
สัตว์ (ม.1-14) 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที่  

จ านวน 50 ครัวเรือน 

52.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการลดใช้
พลังงานด้วยเตาเผาถ่าน 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน  หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร100 

53.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาขน  หมู่ที่ 1-14 เกษตรกร101 

54.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน  

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที่  

จ านวน 50 ครัวเรือน 

55.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนและยกระดับ
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง 

14 หมู่บ้าน 

56.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว ์

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูด้้านการผลิตอาหารสัตว์ใช้ใน
ครัวเรือน 

เกษตรกร 100 คน 

57.  
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตร ี 20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุม่อาชีพภายใน
พื้นที ่

ต าบลนาไมไ้ผ ่



58.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา
ธารณภัย  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

59.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดการเกดิอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

60.  4.การพัฒนาด้านสังคม  โครงการอบรม อปพร. 50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่ม อปพร.  สมาชิกกลุ่ม อปพร. 

61.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัที่ถูกวิธี  

ประชาชน เยาวชน อปพร. ฯลฯ 

62.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

35,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนแก่ประชาชน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

63.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล (สนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆให้แก่กลุ่มออก
ก าลังกาย ภายในต าบลนาไม้
ไผ่) 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรักและสามัคคีต่อกัน  ประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

64.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  กลุ่มออกก าลังกายภายในต าบลนาไมไ้ผ ่



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

65.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออมหนึ่งส่วน อปท.
สมทบหนึ่งส่วน และรัฐบาล
หนึ่งส่วน 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออม
ประจ าต าบล พัฒนากองทุนให้สมบูรณ์  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

66.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ  

14,500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด ารงชีพผูส้งูอายุ  ต าบลนาไมไ้ผ ่

67.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ  

3,600,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ  ต าบลนาไมไ้ผ ่

68.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์  ต าบลนาไมไ้ผ ่

69.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการผูด้้อยโอกาสมีอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

70.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้าน
อาชีพ ลดปัญหายาเสพติด  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

71.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะท ากจิกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพเสรมิยามว่าง  

ต าบลนาไมไ้ผ ่



72.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการอบรมทักษะด้าน
กีฬาแก่ประชาชน เยาวชน 
ภายในต าบล 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมเทคนิค วิธีการ ในการเล่นกีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

ประชาชน เยาวชน ภายในต าบลนาไมไ้ผ ่

73.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการส่งแสรมิพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

75,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว ประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

74.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว  

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตนเองและ
อาชีพ ลดปัญหาสังคม 

ต าบลนาไมไ้ผ ่

75.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

สนับสนุนเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอทุ่งสง 

76.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอาย,ุ ผู้พิการ ท่ีบ้าน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีโอกาสรับบริการอย่างท่ัวถึง ต าบลนาไมไ้ผ ่

77.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรต ิ

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร ้ ต าบลนาไมไ้ผ ่



78.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการ อบต.สัญจร พบ 
ประชาชน อ าเภอ จังหวัด
เคลื่อนที ่

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพบปะประชาชนใน ต าบล  เพื่อพบปะประชาชน 14 หมู่บ้าน 

79.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

470,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบการบริหารงาน 
องค์กร  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

80.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัประชุมประชาคม
และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

81.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัเวทีประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็น 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแสดงผลงานท่ีผ่าน
มา  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

82.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  

348,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

83.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อเพ่ิมรายได้และจดัเก็บภาษีไดถู้กต้อง 
ครบถ้วน และเป็นธรรม  

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 

84.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้ข่าวสารและมสี่วนร่วม
ในการช าระภาษี  

จ านวน 3 ป้าย 

85.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัอบรมการพัฒนา
บุคลากร 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ต าบลนาไมไ้ผ ่



86.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

งานรัฐพิธีต่างๆ 50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม และแสดงออกต่อความจงรักภักดี
ต่อสถานันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

87.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมจรยิธรรม 
พนักงาน พนักงานจ้าง 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน  ปีละ 1 ครั้ง 

88.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ปีละ 1 ครั้ง 

89.  
6.ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการป้องกันการทจุริต 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีความรู้และส่งเสริมการปอ้งกันการ
ทุจริต  

ปีละ 1 ครั้ง 

90.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการรณรงค์และอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราช
เสาวนีย ์

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน  ต าบลนาไมไ้ผ ่

91.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์พันธุพืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

92.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการจดัการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้มให้เกิด
ความยั่งยืนแก่ชุมชน  

ต าบลนาไมไ้ผ ่



93.  

7.การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการนาไมไ้ผ่ "คลองสวย
น้ าใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ าภายในชุมชน  ปีละ 1 ครั้ง 

94.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการ 1 อปท.1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณรมิถนน  ปีละ 1 ครั้ง 

95.  

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยสเชิงอนุรกัษ์ ต าบลนาไมไ้ผ ่

96.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกนัไข้เลือดออก
ก าจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดปรมิาณพาหะน าโรคไข้เลือดออก  กลุ่มประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

97.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้) 

140,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษา โรคภัยแก่ คนและสตัว์  ต าบลนาไมไ้ผ ่

98.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

280,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

ต าบลนาไมไ้ผ ่

99.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเดินเท้า ก้าวถึงบ้าน 
สร้างความรู้ คัดแยกขยะที่
ครัวเรือน 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกและให้ความรูใ้นการคัดแยก
ขยะสู่ชุมชน 2.เพื่อด าเนินการคัดแยกมูลฝอย
และสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ และลด

14 หมู่บ้าน 



ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีจ าเป็นไปก าจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ขยะในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้
ไผล่ดลง 

100.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุนการดูแล
ชุมชนป้องกันโรคเอดส ์

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนชนตระหนักถึงความเสี่ยงการ
การติดเชื้อเอดส ์

กลุ่มประชาชนต าบลนาไมไ้ผ ่

101.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอนามยัเจริญพันธ ์ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอนามัยเจรญิพันธ์ สตรตี าบลนาไมไ้ผ ่

102.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVIC-19) 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVIC-19) 2.
เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณเพยีงพอต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVIC-
19) 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาไม้ไผ ่

103.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าถังขยะอินทรีย์ทรีย ์

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและสร้างเสริมความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 2.
เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เพื่อเป็นการสร้าง
รูปแบบการการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่

104.  
5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพัฒนาฐานข้อมลูการ
บริหารจดัการขยะ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

๑. เพื่อให้ อบต.นาไม้ไผ่มีฐานข้อมลูจ านวน
ครัวเรือนท่ีทิ้งขยะ ในเขตต าบลนาไม้ไผ่
ครบถ้วน ๒.เพื่อให้อบต.นาไมไ้ผ่ มีนวัตกรรม
(แอพพลิเคชั่น) ท่ีทันสมัยในการบริหารจดัการ
ขยะในพ้ืนท่ี ๓. เพื่อให้อบต.นาไมไ้ผ่ มี

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ ่



ฐานข้อมูลส าหรับวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.นาไมไ้ผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 22 โครงการ จ านวนเงิน 25,289,500 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 10,992,703 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 9 3,188,100.00 4 1,415,000.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิน่ 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 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข     

6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 1 347,775.00 1 347,775.00 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     

รวม 22 12,765,803.00 17 10,992,703.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาไม้ไผ่ ท่ีมกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1.ค่าอาหารกลางวัน 1,920,000.00 874,000.00 874,000.00 1,046,000.00 

2.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

10.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

280,500.00 128,700.00 128,700.00 151,800.00 



สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

3.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

809,000.00 354,640.00 354,640.00 454,360.00 

4.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3. โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

150,000.00 142,628.00 142,628.00 7,372.00 

5.  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดตกแต่งเรือ
พนมพระร่วมงานประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

6.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

02.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนท่ี 
3) หมู่ที่ 2 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00 

7.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายป่าไม้แดง-เขตหมู่
ที ่11 หมู่ที่ 3 ต าบลนาไม้ไผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 

8.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

04.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายเทวารักษา หมู่ที ่
4 ต าบลนาไม้ไผ ่

370,000.00 354,200.00 0.00 15,800.00 

9.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
05.โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายคลอง
นาวัง หมู่ที ่5 ต าบลนาไมไ้ผ ่

408,000.00 407,000.00 407,000.00 1,000.00 



10.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

07.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 
4) หมู่ที ่7 ต าบลนาไมไ้ผ ่

370,000.00 354,200.00 0.00 15,800.00 

11.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

08.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายอ่อนแก้วประชา
สรรค์ หมู่ที ่8 ต าบลนาไมไ้ผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 

12.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

09.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ต าบล
นาไมไ้ผ ่

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00 

13.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่
ที ่10 ต าบลนาไมไ้ผ ่

371,000.00 354,900.00 0.00 16,100.00 

14.  1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

13.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
น้ าด า (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 
ต าบลนาไมไ้ผ ่

271,000.00 270,000.00 270,000.00 1,000.00 

15.  3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.โครงการส่งเสริมให้มตีลาด
กลางระดับต าบล 

30,000.00 29,720.00 29,720.00 280.00 

16.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
3. โครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

100,000.00 34,600.00 34,600.00 65,400.00 



17.  4.การพัฒนาด้านสังคม  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 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  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000.00 77,000.00 77,000.00 73,000.00 

20.  4.การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21.  4.การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ ที่บ้าน 

20,000.00 17,040.00 17,040.00 2,960.00 

22.  6.ด้านการเมือง และการบริหารจดัการ 
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

348,000.00 347,775.00 347,775.00 225.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 145 158,891,173.00 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 12 380,000.00 1 29,720.00 1 29,720.00 

4.4.การพัฒนาด้านสังคม  30 45,997,700.00 20 19,000,000.00 6 7,610,240.00 6 7,610,240.00 



5.5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 2,082,128.00 9 570,000.00     

6.6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 14 3,335,000.00 12 1,098,000.00 1 347,775.00 1 347,775.00 

7.7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 6 370,000.00 6 125,000.00     

รวม 290 224,664,001.00 104 31,469,800.00 22 12,765,803.00 17 10,992,703.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.นาไมไ้ผ่ ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาไมไ้ผ่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

 โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่       จ านวน 104 โครงการ 
o รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน          จ านวน 104 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
o ด าเนินการแล้วเสร็จ                                        จ านวน 104 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
o อยู่ระหว่างการด าเนินการ                                 จ านวน 104 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
o ยังไม่ได้ด าเนินการ                                          จ านวน 104 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 
 

 

 


