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เรียน   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ และสมาชิกสภาองคการบริหาร 
         สวนตําบลนาโยงเหนือ 
 

  ตามที่  กระผม นายสมควร  จิตรแกว  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ  ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลไวตอที่ประชุมสภา สมัย
สามัญ   สมัยที่   4  ประจําป   2556   เมื่ อวันที่   28  พฤศจิกายน  2556  ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.  2552 มาตรา  58/5  วรรค 5 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป นั้น 
ซ่ึงนโยบายที่กระผมไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 

    นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการ  
 

1. จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
2. ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV ในเขตชุมชนทุกหมูบาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 
3. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการประชาชน เชน การติดต้ังอินเตอรเน็ตชุมชน 

(Free Wifi) ใหประชาชนใชบริการฟรี เพ่ือเปดโลกแหงการเรียนรู การส่ือสารใหแกเยาวชน
และประชาชนในตําบลพรอมเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. การจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของหนวยงานทองถ่ิน(EMS) 
5. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาระบบส่ิงแวดลอมใหนาอยู สวยงามเรียบรอยมีความเปนเอกลักษณ

พรอมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหสวางปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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นโยบายหลักตามระยะเวลาการบริหารราชการ 4 ป 

 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 8 ดาน ดังนี ้
 

1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 ดานถนน 
 -กอสรางและปรับปรุงถนนในตําบลเพ่ือใหเปนถนนที่ไดมาตรฐานประชาชนสามารถใช
ประโยชนในการสัญจรไปมาและการขนสงผลิตผลทางการเกษตรไดอยางสะดวก และปลอดภัย 
 -กอสรางปรับปรุง ระบบระบายน้ําใหครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง 
 1.2 ดานไฟฟา 
 -ขยายเขตไฟฟาเพื่อใหครอบคลุมทั้งตําบลและทุกครอบครัว 
 -ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหคลอบคลุมและทั่วถึง 
 

2. นโยบายดานแหลงน้ํา 
 -กอสราง ปรับปรุง ตอเติมระบบประปาหมูบานใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 -กอสราง ปรับปรุง ขุดลอกแหลงน้ําที่สรางข้ึนและแหลงน้ําเดิมเพื่อการเกษตรให
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 -สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
 -สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการสรางอาชีพ การรวมกลุมอาชีพ และพัฒนาความสามารถใน
การประกอบอาชีพของประชาชน 
 -สงเสริม สนับสนุน สินคาและผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนที่ตองการของ
ตลาดและผูบริโภค 
 -จัดใหมีศูนยรวมในการจําหนายสินคาชุมชน และจัดหาชองทางการจัดจําหนาย เชน 
โครงการตลาดนัดคนเดิน 
 

4. นโยบายดานสาธารณสุข 
 -สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดตอ 
 

5. นโยบายดานคนและสังคม คุณภาพชีวิต 
 -สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชนและความสามัคคีของชุมชนใหเปนชุมชนนาอยู 

/-จัด... 
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 -จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหแกผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไร 
 -จัดใหสถานที่และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมบทบาทและคุณคาใหกับ สตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เชน จัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผูสูงอายุในตําบล 
 -สนับสนุนกิจกรรมสรางระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในตําบล 
 -สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน 
 -สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัว สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความอบอุนในครอบครัว 
 

6. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 -จัดต้ัง พัฒนา ปรับปรุง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมบุคลากรทางการศึกษา ใหไดมาตรฐาน
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพ เด็ก เยาวชนมีคุณภาพการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
 -สงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินทั้งในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษาอยางตอเนื่องและจัดใหมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ จัดต้ังศูนยศึกษา
เรียนรูทองถ่ินสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนในตําบล 
 -สงเสริมกิจกรรมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลสู
ประชาคมอาเซียน 
 -บํารุง รักษา สืบสานฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาและฐานเรียนรูชุมชนทองถ่ิน 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการดํารงรักษาไว
ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 -ทํานุ บํารุง สงเสริมศาสนา และการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อใหคนในชุมชนไดใชคําสอน
ทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 -สงเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
และสรางเสริมความสามัคคี 
 -จัดใหมีสถานที่และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ 
การจัดสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

7. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
 -สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
มุงเนนใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองคการบริหาร 
สวนตําบลอยางเทาเทียม และทั่วถึงและสรางการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี 

/-สราง... 
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 -สรางความรู ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลรวมถึงความรู ความเขาใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 -พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลกากรและเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
 -เพ่ือประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง และเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหประชาชนยอมรับและเชื่อถือ 
 -ประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ และภาคี
เครือขายอื่นๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินโดยรวม 
 -บริหารงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนเนนการรักษาวินยัการคลัง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลใหสะดวก รวดเรว็ ใหบริการประชาชนดวยความถูกตอง 
เปนธรรมทัว่ถึงและประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
 -พัฒนา เพิ่มศักยภาพของผูบริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. แกนนําชุมชน ผูนําทองที่ โดย
การสงเสริมใหไดเขารับการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจ ทักษะและประสบการณการทํางานเพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืน 
 

8. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 -พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและจัดทําโครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชน 
 -สงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
 -สงเสริมและปรับปรุงระบบส่ิงแวดลอมตลอดจนการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณ 
 -ฟนฟูและรักษาแหลงน้ํา ลําคลองใหสะอาด สามารถใชประโยชนอยางเพียงพอและทั่วถึง 
 -สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 บัดนี้ ครบรอบระยะเวลา 1 ป ของการปฏิบัติราชการ (1 ตุลาคม 2560– 30  กันยายน 
2561) ซ่ึงในรอบปที่ผานมากระผมไดมุงมั่นพัฒนาองคกรในดานตางๆ ภายใตนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
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1. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ซอมแซมถนนหินคลุกสายเลียบหวยหยี หมูที่ 5  119,560  
2. ซอมแซมคันดินคลองนางนอย หมูที่ 5 100,000  
3. ซอมแซมถนนสายเลียบหวยหย ีหมูที่ 5 49,000  
4. กอสรางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีต 

สายพอดวลอุทิศ หมูที่ 7 

519,800 
 

(จายขาดสะสม) 

5. กอสรางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีต 
สายใตสายไฟส่ีแยกบานนายแตม-หวยหยี หมูที่ 5 

618,200 
 

(จายขาดสะสม) 

6. กอสรางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีต 
สายหมูที่ 3-1 

540,900 
 

(จายขาดสะสม) 

7. กอสรางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสท ติกคอนกรีต
สายหลังวัดปากเหมือง-เขตนาขาวเสีย หมูที่ 1 

917,200 
 

(จายขาดสะสม) 

8 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีต 
สายปายาง-วัดจอมไตร หมูที่ 4 

631,100 
 

(จายขาดสะสม) 

 
2. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ซอมแซมระบบประปาหมูบานบานหนองไทร-บาน 
เจาะ หมูที่ 7 

137,000  

2. ซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานปาไส หมูที่ 3 11,900  
3. ซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานวัดกลาง  หมูที่ 5 29,900  
4. ซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานชายคลอง หมูที่ 3 52,600  
5. ซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานไสทอน หมูที่ 6 9,000  
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3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. สงเสริมการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 19,200  
2. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 5,730  

 
 

4. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. คาวัสดุเครื่องแตงกาย 23,060  
2. คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 3,695  
3. รณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา 3,000  

 
 

5. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 
 

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1.  เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 7,113,200 (อุดหนุนท่ัวไป) 

2.  เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,724,800 (อุดหนุนท่ัวไป) 

3.  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 54,000 (อุดหนุนท่ัวไป) 

4. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 39,082  
5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว 28,300  
6. พัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว 10,000  
7. สงเสริมครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 20,000  
8. สงเคราะหชวยเหลือผูยากไร ดอยโอกาส 5,630  
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6. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1. จัดจางอาหารกลางวัน(รร.วัดจอมไตร) 624,460  

2. จัดจางอาหารกลางวัน (ศพด.) 272,200  

3. อาหารเสริม (นม) (รร.วัดจอมไตร) 300,844  

4. อาหารเสริม (นม) (ศพด.) 105,391  

5. การเรยีนรูสูโลกกวาง 9,180  

6. สายสัมพันธวนัปดภาคเรียนและนิทรรศการงานวิชาการ 6,951  

7. จัดกิจกรรมตางๆสําหรับ (ศพด.) 1,931  

8. วัสดุสํานักงาน 2,1751  

9. วัสดุงานบานงานครัว 4,975  

10. วัสดุคอมพิวเตอร 39,930  

11. แขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด 91,915  

12. จัดงานวันเด็ก 87,558  

13. ชั้นวางโทรทศัน 4,500  

14. คาโทรทัศน ขนาด 32 นิว้ 10,300  

15. หมูบานถือศีล 5 300  

16. การจัดงานประเพณีและวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา 7,225  

17. วัสดุกีฬา 47,519  

 
 
 
 
 
 

  /7.ยุทธศาสตร... 



-8- 

7. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาการเมือง การบริหาร 
 

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. คาใชจายในการจัดฝกอบรม  ประชุมสัมมนา -  
2. สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง -  
3. คาใชจายในการเลือกต้ัง -  
4. วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 88,833  
5. วัสดุสํานักงาน (คลัง) 45,126  
6. วัสดุสํานักงาน (กองชาง) 632  
7. วัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด) 4,660  
8. วัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 267,955  
9. วัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 56,300  

10. วัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 54,979  

11. วัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 15,500  
12. วัสดุงานบานงานครัว 28,440  
13. วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,200  
14. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 189,465.64  
15. วัสดุโฆษณาและเผยแพร(สํานักปลัด) -  
16. วัสดุโฆษณาและเผยแพร (กองคลัง) 8,500  
17. คาเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน (สํานักปลัด) 64,000  
18. คาเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน (สํานักปลัด) 27,500  
19. คาเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน (กองคลัง) 32,000  
20. คาเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน (โยธา) 32,000  
21. คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิดLED (สํานักปลัด) 5,180  
22. คาเครื่องสํารองไฟ (สํานักปลัด) 2,350  
23. รายจายเพื่อใหมาซ่ึงบริการ (สํานักปลัด) 412,913  
24. รายจายเพื่อใหมาซ่ึงบริการ (กองคลัง) -  
25. รายจายเพื่อใหมาซ่ึงบริการ (กองชาง) 97,615  
26. คาบํารุงรักษาและซอมแซม (สํานักปลัด) 40,770  
27. คาบํารุงรักษาและซอมแซม (กองคลัง) -  

/ลําดับที่... 
 
 



-9- 
 

 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

28. คาบํารุงรักษาและซอมแซม (กองชาง) 1,045,811.99  
29. คาไฟฟาสํานักงาน 209,263.16  
30. คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,572  
31. คาโทรศัพท 14,573.19  
32. คาบริการไปรษณีย 4,967  
33. คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 309,765  
34. คาเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว (กองคลัง) 5,850  
35. คาตูเหล็กบานเล่ือนกระจก2 บาน(กองคลัง) 13,500  
36. คาตูเหล็กบานเล่ือนกระจก2 บาน (กองชาง) 9,000  
37. คาเครื่องคอมพิวเตอรชนดิต้ังโตะ (กองคลัง) 19,500  
38. คาเครื่องสํารองไฟ (กองคลัง) 2,350  
39. คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิดLED(กองคลัง) 2,590  
40. วัสดุกอสราง 31,967  
41. วัสดุการเกษตร 2,525  
42. วัสดุสํารวจ(บันไดอลูมิเนียม) 3,000  
43. คาเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(ซัมเบิรดซิเบ้ิล) 138,500  
44. คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิดLED(กองชาง) 16,990  
45. ติดต้ังกลองวงจรปด 200,000  
46. ทองถ่ินไทยใสสะอาด -  
47. คาเครื่องเล่ือยตัดกิ่งไม 14,733.90  
48. คาใชจายสาธารณภัยที่เกดิข้ึน (สํารองจาย) 357,655.10  
49. คาใชจายในศูนย อปพร.อบต.นาโยงเหนือ 26,064  
50. ทองที่ทองถ่ินและชุดปฏิบัติการประจําตําบล 6,200  
51. ชุมชนสะอาดนาอยู หมูบานพอเพียง 9,600  
52. เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,475  
53. อบรมคุณธรรม จริยธรรม การใหความรูดาน

บุคคลแลพัฒนาศักยภาพการทํางานผูบริหาร 
พนักงาน และพนักงานจาง 

63,596  
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8. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อตําบลสุขภาวะ 35,659  
2. คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 130,475  
3. ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 4,200  

 
กระผมขอเรียนใหทราบวา  การปฏิบัติราชการที่ไดผานไปแลวนั้น  กระผมและทีมคณะ

ผูบริหารไดดําเนินการดวยความถูกตอง โปรงใส   และเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภาใหประสบความสําเร็จอยางแทจริง  สมดังตามความมุงมั่นต้ังใจที่จะพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ ใหมีความเจริญกาวหนา  และประชาชนอยูดีมีความสุข  สมดังวิสัยทัศน
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือที่วา   “ มุงม่ัน พัฒนา นําพาทองถ่ินสูความเจริญอยาง
ยั่งยืน บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 

 

             ทั้งนี้  หากสวนราชการ หนวยงานตางๆ หรือประชาชนทั่วไป ที่มีขอสงสัยหรือมี
ความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  การบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงเหนือ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  
เบอรโทรศัพท  ๐-๗๕๒4-2263  เว็บไซต www.nayongnua.go.th  หรือแจงผานผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานตอบสนองความตองการของประชานในพื้นที่ในระยะตอไป 

 
 
           ขอขอบคุณ 
 
                      สมควร   
          (นายสมควร   จิตรแกว) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 



 


