
รายงานแสดงผลการปฏบิัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ของ 
 

นายยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ ์
นายกเทศมนตรีต าบลนาบอน 

 
เสนอต่อ 

 
 

สภาเทศบาลต าบลนาบอน 
วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลนาบอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาบอน ที่เคารพ 

 ตามที่กระผม นายยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาบอน ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง ตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง



สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และประธานกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ได้มีประกาศ ที่ ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอน 
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการชั่วคราว โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลนาบอน ประกอบด้วย  ๙  ด้าน  ได้แก่ นโยบายการบริหารงานทั่วไป , นโยบายด้านเศรษฐกิจ , 
นโยบายด้านสังคม , นโยบายด้านการเมือง , นโยบายการศึกษา , นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย , นโยบายด้านสาธารณสุข , นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปงงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่
ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคระได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่
น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปง 
  กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลนาบอน ประจ าปง 
๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.นโยบายการบริหารงานทั่วไป จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการท างานของ
เทศบาล เกิดความร่วมมือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอื่น 

-๒- 
ตามที่กฎหมายก าหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และ
เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจสั่งการ           
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่น 
ให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ        
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและ
โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่         
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมาย 
 นโยบายการบริหารงานทั่วไป มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๑๘    โครงการ 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 



๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของส านักปลัด 
   -จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  จ านวน ๑  เครื่อง 
   -จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง 
   -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล    
    จ านวน ๑ เครื่อง 
๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของกองคลัง 
   -จัดซื้อตู้เหล็ก  ๔  ลิ้นชัก   จ านวน  ๑ ใบ 
๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของงานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 
   -จัดซื้อพัดลม  จ านวน  ๑  ตัว 
   -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  จ านวน  ๑  เครื่อง 
 ๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้กิจการของกองการศึกษา 
   -จัดซื้อพัดลมติดผนัง  จ านวน  ๑๐ ตัว 
   -จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล  จ านวน  ๗  ชุด 
   -จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารอนุบาล  จ านวน  ๕  ชุด 
  -จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  จ านวน  ๑  เครื่อง 
 ๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้กิจการของการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
   -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  
     จ านวน  ๑  เครื่อง 
   -จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  ๑  เครื่อง 

(๕๐,๘๘๐) 
(๕,๙๙๐) 

(๒๕,๙๐๐) 
(๑๘,๙๙๐) 
(๑๐,๐๐๐) 
(๗,๙๐๐) 
(๗,๙๐๐) 

(๑๖,๕๐๐) 
 

(๕,๕๐๐) 
(๑๑,๐๐๐) 
(๗๓,๔๙๐) 
(๑๔,๙๐๐) 
(๒๖,๖๐๐) 
(๑๙,๐๐๐) 
(๑๒,๙๙๐) 
(๒๐,๙๘๐) 

 
(๑๘,๙๙๐) 

 
(๑,๙๙๐) 

 

 
-๓- 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๖. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ ของส านักปลัดฯ 
   -วัสดุส านักงาน 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว 
   -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   -วัสดุอื่น  
๗. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ ของกองคลัง 
   -วัสดุส านักงาน 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์ 

(๒๙๔,๔๕๑) 
(๗๓,๑๕๒) 

(๑,๒๖๐) 
(๗,๙๖๒) 

(๔๐,๑๐๐) 
(๑๓๓,๑๖๐) 

(๕,๐๐๐) 
(๑๙,๘๗๐) 
(๑๓,๙๔๗) 
(๓๑,๖๕๑) 
(๑๔,๗๘๑) 

(๑๖๐) 
(๑๖,๗๑๐) 

 



๘. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆของงานป้องกันฯ (ส านักปลัด) 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   -วัสดุดับเพลิง 
๙. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ ของกองการศึกษา 
   -วัสดุส านักงาน 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
   -วัสดุกีฬา 
๑๐. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   -วัสดุส านักงาน 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว 
   -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   -วัสดุการเกษตร 
   -วัสดุเครื่องแต่งกาย 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   -วัสดุอื่น 
 

(๑๕๓,๒๑๐) 
(๓๔,๙๕๐) 

(๑๑๘,๒๖๐) 
(๕๑,๐๓๒) 
(๒๑,๘๙๒) 

(๙,๑๔๐) 
(๒๐,๐๐๐) 

(๓๑๖,๑๖๑) 
(๓,๗๕๕) 

(๑๒๑,๑๓๐) 
(๒๙,๘๐๐) 

(๑๒๔,๒๖๐) 
(๑๐,๐๗๐) 
(๑๔,๖๐๐) 

(๒,๘๐๐) 
(๙,๗๔๖) 

-๔- 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑๑. โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ ของกองช่าง 
   -วัสดุส านักงาน 
   -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
   -วัสดุก่อสร้าง 
   -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   -วัสดุการเกษตร 
   -วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๑๒. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอ าเภอและศูนย์ประสานราชการของ
อปท.อ าเภอนาบอน 
๑๓. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของส านักปลัด 
๑๔. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองคลัง 
๑๕. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกันฯ 
       (ส านักปลัด) 
๑๖. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองการศึกษา 
๑๗. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองสาธารณสุขฯ 
๑๘. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองช่าง 

(๑๙๓,๘๓๙) 
(๑,๔๐๐) 

(๑๕๗,๓๔๘) 
(๒๑,๖๑๑) 
(๑๐,๖๙๐) 

(๒,๔๐๐) 
(๓๙๐) 

 (๒๐,๐๐๐) 
 
 

(๘๐,๕๓๖) 
(๑๒,๐๖๕) 
(๗๐,๔๔๐) 

 
(๒๒,๐๔๐) 

(๑๓๔,๔๘๐) 
(๑๘๙,๓๕๔.๓๐) 

 

 



 ๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว ส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในอันที่จะน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานท า
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนให้มากขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงิน การคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษ ี
 
 
 
 

-๕- 
 นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๑   โครงการ 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน (๕๕,๒๔๑)  
 
 ๓.นโยบายด้านสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่า
ของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
สังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ          
คนสูงอายุ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน รณรงค์ลด
อบายมุขและสิ่งเสพติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
เทศบาลให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ผู้น าออกก าลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาให้มีสวน
สุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล จัดให้มีศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

นโยบายด้านสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๓   โครงการ 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ 
๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ 
๓. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

(๑๒,๐๐๐) 
(๘,๖๐๐) 

(๑๘,๐๐๐) 

 

 
 ๔.นโยบายด้านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
เป็นประมุข กระจายอ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้สุจริตและ  
เที่ยงธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการท างานของเทศบาล ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด      
ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืนๆ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ  



นโยบายด้านการเมือง มีโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๕    โครงการ 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ด ี
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

(๑๑๗,๖๘๓) 
 

(๖๔,๙๕๐) 
 

 

-๕- 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๓. โครงการจัดท าประชาคมทุกระดับ 
๔. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
๕. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 

(๑,๖๖๗) 
(๑๔,๐๐๐) 

(๒,๓๓๘) 

 

 
 ๕.นโยบายด้านการศึกษา จะจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ส่งเสริมความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมระบบ
สารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพให้การศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนากีฬาและนันทนาการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง จัดหาครูภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

นโยบายด้านการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๔   โครงการ 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๒. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน 
๓. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๔. โครงการอาหารเสริม (นม)  

(๔๙๒,๔๐๙) 
(๒๗๘,๐๐๐) 
(๒๗๒,๕๐๐) 

(๒๖๖,๘๔๑.๘๖) 

 

 
 ๖.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล จัดหา
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรม  ให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึง        
ภัยต่าง ๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะท างานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้า
ระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. หน่วยกู้ชีพ(EMS) ยามท้องถิ่น          
เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารให้มากข้ึน 

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๑  
โครงการ 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 



๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   (๑,๓๕๐)  
 

-๖- 
 ๗.นโยบายด้านสาธารณสุข จะน าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สร้าง
สุขภาพมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ สถานที่ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม       
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มี
น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่น ามาจ าหน่าย
ในตลาด ควบคุมตลาดให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด      
ในชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งชุมชนแออัด การจัดการผังเมือง ให้มีการบ าบัดน้ าเสียชุมชน การจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
 นโยบายด้านสาธารณสุข มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๔   โครงการ 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาบอน 
๔. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒๘,๙๑๕) 
(๒๗,๗๓๐) 
(๗๐,๐๐๐) 

(๑๔๗,๐๐๐) 

 

 
 ๘.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้ า ชุมชน  สนามกีฬา    
ทางเท้า ท่อระบายน้ า จัดสร้างห้องน้ าสาธารณะ จัดท าเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน ติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร ป้ายบอกทางสถานที่ส าคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้าง  สถานบริการ
น้ ามันและแก๊สหุงต้ม 

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๓   โครงการ 
โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคสล. (รางปิด) หลังห้องแถวบ้าน 
    นางสุพิศ 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามพ่ีน้อง (เพ่ิมเติม) 
๓. โครงการปรับปรุงราวสแตนเลสกันตกบริเวณสระน้ าหนองไม้ 
    ตาย ส่วนที่ ๑  

(๒๑๖,๐๐๐) 
 

(๒๗๐,๐๐๐) 
(๔๘,๐๐๐) 

 

 

 
 ๙.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเผยแพร่งาน
ประเพณีท้องถิ่น ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่
มีมาแต่ดั้งเดิม การแต่งกายท่ีถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ดูแลรักษา 

-๗- 
โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม
แก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ  



นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น     ๑๑   โครงการ 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
๒. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 
๓. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา 
๔. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ 
    วันส าคัญต่างๆ 
๕. โครงการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปงใหม่ 
๖. โครงการประเพณีสงกรานต ์
๗. โครงการจัดท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือ 
    ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรม 
    วันเด็กแห่งชาติ 
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรม 
    วันแม่แห่งชาติ 
๑๐. โครงการอุดหนุนเทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน 
๑๑. โครงการอุดหนุนประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัด 
      นครศรีธรรมราช 

(๑,๒๐๐) 
(๑๐,๐๐๐) 
(๒๑,๑๐๔) 
(๑๖,๕๒๐) 

 
(๔,๓๐๐) 

(๑๘,๒๓๙) 
(๖๖,๔๙๐) 

 
(๓๐,๐๐๐) 

 
(๑๐,๐๐๐) 

 
(๑๐๐,๐๐๐) 

(๒๒,๗๕๐) 

 

 
 ตลอดระยะเวลาในการบริหารที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอน 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอนให้มีศักยภาพน าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

(นายยุทธศักดิ์  พัฒนเกษตรวงศ์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลนาบอน  

 




