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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
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ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 

........................................................................................... 
 

 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
         ส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 

  ตามที่  กระผม นายสมควร  จิตรแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยง
เหนือ  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ต่อที่ประชุมสภา สมัย
สามัญ  สมัยที่   4  ประจ าปี   2556   เมื่อวันที่   28  พฤศจิกายน  2556  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.  2552 มาตรา  58/5  วรรค 5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี นั้น 
ซึ่งนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี ้
 

    นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ  
 

1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
3. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชน เช่น การติดตั้งอินเตอร์เน็ตชุมชน 

(Free Wifi) ให้ประชาชนใช้บริการฟรี เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารให้แก่เยาวชน
และประชาชนในต าบลพร้อมเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น(EMS) 
5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สวยงามเรียบร้อยมีความเป็นเอกลักษณ์

พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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นโยบายหลักตามระยะเวลาการบริหารราชการ 4 ปี 

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 ด้านถนน 
 -ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในต าบลเพื่อให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 
 -ก่อสร้างปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
 1.2 ด้านไฟฟ้า 
 -ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งต าบลและทุกครอบครัว 
 -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้คลอบคลุมและทั่วถึง 
 

2. นโยบายด้านแหล่งน้ า 
 -ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 -ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าเดิ มเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 -ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
 -ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาความสามารถใน
การประกอบอาชีพของประชาชน 
 -ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค 
 -จัดให้มีศูนย์รวมในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น 
โครงการตลาดนัดคนเดิน 
 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 -ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ 
 

5. นโยบายด้านคนและสังคม คุณภาพชีวิต 
 -ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามัคคีของชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

/-จัด... 



-3- 
 

 -จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
 -จัดให้สถานที่และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทและคุณค่าให้กับ สตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุในต าบล 
 -สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
 -ส่งเสริมการมีส่วนรวมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
 -สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว 
 

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 -จัดตั้ง พัฒนา ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ เด็ก เยาวชนมีคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 -ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทั้งในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ จัดตั้งศูนย์ศึกษา
เรียนรู้ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนในต าบล 
 -ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสู่
ประชาคมอาเซียน 
 -บ ารุง รักษา สืบสานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาและฐานเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการด ารงรักษาไว้
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 -ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศาสนา และการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ค าสอน
ทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 -ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างเสริมความสามัคคี 
 -จัดให้มีสถานที่และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 -ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
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 -สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรวมถึงความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 -พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดถึงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
 -เพื่อประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ประชาชนยอมรับและเชื่อถือ 
 -ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคี
เครือข่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม 
 -บริหารงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเน้นการรักษาวินัยการคลัง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็ว ให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง 
เป็นธรรมทัว่ถึงและประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 -พัฒนา เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. แกนน าชุมชน ผู้น าท้องที่ โดย
การส่งเสริมให้ได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและประสบการณ์การท างานเพื่อน ามาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน 
 

8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและจัดท าโครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชน 
 -ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
 -ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
 -ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน้ า ล าคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์อยา่งเพียงพอและท่ัวถึง 
 -ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   บัดนี้ ครบรอบระยะเวลา 1 ป ีของการปฏิบัติราชการ (1 ตุลาคม 2562 – 30  
กันยายน 2563) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากระผมได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ภายใต้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี ้

 
                                                        /1.ยุทธศาสตร.์..        
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่ายาง-
คลองชลประทาน หมู่ที่ 3  

1,190,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

2. ซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเป็นผิวจราจรพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต สายถนนตรัง-พัทลุง-นาโยง-ย่านตาขาว หมู่ที่ 3 
 

1,867,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

3. ซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเป็นผิวจราจรพาราแอสฟัสท์
คอนกรีตสายป่าไส-คลองชลประทาน (บ้านอดีตผู้ใหญ่เชื้อ) 
หมู่ท่ี 3 
 

1,384,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหย ีหมู่ที่ 5     420,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

5. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาเมร-่หนองหาญเพ หมู่ที่ 6 
 

436,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

6. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวาท 
เผือกชาย หมู่ที่ 6 
 

499,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

7. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็กสายบ้านตีนนา-คลอง
ใน หมู่ที่ 6 
 

300,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

8. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็กสายบ้านบนควน-เขต
ละมอ หมู่ที ่3 
 

130,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

9. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่จรัญ  
ผอมเขียว หมู่ที่ 5 
 

160,000 
(อบต.) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10. ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ 
 

105,500 
(อบต.) 

 

11. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ อบต.นาโยงเหนือ 1,104,000 
(อบต.) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 157,000 

(อบต.) 
 

2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดกลาง หมู่ท่ี 5 32,350 
(อบต.) 

 

3. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไส หมู่ที่ 3 26,400 
(อบต.) 

 

4. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเจาะ หมู่ที่ 7 17,400 
(อบต.) 

 

5. ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 
 

4,000  

6. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร-บ้าน
เจาะ หมู่ท่ี 7 
 

35,100 
(อบต.) 

 

7. ขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชหนองแจ้ง หมู่ที่ 5 499,000 
(อุดหนุน) 

 

8. ขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชคลองใน หมู่ที่ 6 486,000 
(อุดหนุน) 

 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 14,220 

(อบต.) 
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,200 

(อบต.) 
 

2. ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

4,656 
(อบต.) 

 

3. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 24,020 
(อบต.) 

 

4. พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 120,000 
(อบต.) 

 

5. ป้องกันโรคแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควดิ-19) 
 

26,125 
(อบต.) 

 

 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6,432 

(อบต.) 
 

2. พัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว 10,550 
(อบต.) 

 

3. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้   ด้อยโอกาส 7,285 
(อบต.) 

 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,851,800 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,860,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

6. เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส ์ 54,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 
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6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1. แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  8,972 

(อบต.) 
 

2. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งใน
เขตพื้นที่/นอกพื้นที่ในระดับอ าเภอ จังหวัด 

11,020 
(อบต.) 

 

3. การจัดงานประเพณีและวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 7,360 
(อบต.) 

 

4. หมู่บ้านถือศีล 5 360 
(อบต.) 

 

5. การเรียนรู้สู่โลกกว้าง 9,225 
(อบต.) 

 

6. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 95,595 
(อบต.) 

 

7. วัสดุกีฬา 49,681 
(อบต.) 

 

8. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด. 3,560 
(อบต.) 

 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV) 

22,500 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

10. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดจอมไตร 196,111.36 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

11. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 67,485.58 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

12. อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจอมไตร, 317,320.00 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 

13. อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 217,300.00 
(กรมส่งเสริมฯ) 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาการเมือง การบริหาร 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1. อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร อบต.นาโยงเหนือ 
 

3,400 
(อบต.) 

 

2. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1,875 
(อบต.) 

 

3. รัฐพิธีหรือกิจกรรมวันส าคญัเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ 5,500 
(อบต.) 

 

4. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 12,900 
(อบต.) 

 

5. ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500 
(อบต.) 

 

6. เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ซัมเบิร์ดซิเบิล) 164,000 
(อบต.) 

 

7. ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิต(การ
ด ารงชีพกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) 
 

448,610 
(อบต.) 

 

8. เก้าอี้ท างาน 2,200 
(อบต.) 

 

9. ตู้เก็บของมีล็อก 4,000 
(อบต.) 

 

10. โต๊ะท างาน(เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต 9,900 
(อบต.) 

 

11. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 14,990 
(อบต.) 

 

12. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 5,180 
(อบต.) 

 

13. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 3,500 
(อบต.) 

 

14. กล้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 7,000 
(อบต.) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

15. เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง (ขนาด 10 ม.ยาว 20 ม. 
สูง 2.80 ม.) 
 

196,000 
(อบต.) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

/8.ยุทธศาสตร์... 



 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม 12,342 

(อบต.) 

 

2. ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ 231,670 
(อบต.) 

 

3. วัสดุเครื่องแต่งกาย 8,095 
(อบต.) 

 

4. วัสดุการเกษตร 8,183 
(อบต.) 

 

 
กระผมขอเรียนให้ทราบว่า  การปฏิบัติราชการที่ได้ผ่านไปแล้วนั้น  กระผมและทีมคณะ

ผู้บริหารได้ด าเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส   และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาให้ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง  สมดังตามความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโยงเหนือ ให้มีความเจริญก้าวหน้า  และประชาชนอยู่ดีมีความสุข  สมดังวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือที่ว่า  “ มุ่งมั่น พัฒนา น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 

   ทั้งนี้  หากส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ที่มีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
โยงเหนือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  เบอร์
โทรศัพท์  ๐-๗๕๒4-2263  เว็บไซต์ www.nayongnua.go.th  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานตอบสนองความต้องการของประชานในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 
 
           ขอขอบคุณ 
 
                            สมควร  
          (นายสมควร   จิตรแกว้) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 

  



 

 
  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
    เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
............................................................................................................... 

 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ (5)  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  วรรคที่  ๕  และวรรคที่  ๖  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   

 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยง
เหนือ จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ให้ทราบโดยทั่วกัน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
                     สมควร  จิตรแกว้ 
         (นายสมควร  จิตรแก้ว) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 
 

 
 


