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ส่วนที่  1 
 

 
บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปีปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีขึ้น โดยให้มีลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีและ
การบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ผลสัมฤทธิ์กับตามความต้องการ
ของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ตามระเบียบ โดยการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่ด าเนินงานเองโดยไม่ใช้งบประมาณและ
โครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนที่เข้าด าเนินการในพื้นที่ต าบลนาไม้ไผ่ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  

ลักษณะของแผนด ำเนินงำน 

 แผนด าเนินงาน เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่ จะด าเนินการเองและที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ 

 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรม
การพัฒนา 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม 

 



 

2 
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ จาก 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 โครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แล้วจัดท าร่างแผน

ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน             
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นๆ 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

 การจัดท าแผนด าเนินงาน จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน เกิดการ
ประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน  ท าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล   น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาที่พื้นที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นท าให้ได้ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอะไรบ้าง เพื่อประชาชน  ได้ข้อมูลในการติดตาม  และตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                     17                 17.35         5,020,000                     17.75  กองช่าง

รวม                     17                 17.35         5,020,000                     17.75
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

แผนงำนกำรศึกษำ                     16                 16.33         3,909,200                     13.82  กองการศึกษาฯ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                      9                   9.18           238,000                      0.84  กองการศึกษาฯ

รวม                     25                 25.51         4,147,200                     14.66
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

แผนงำนกำรเกษตร                     10                 10.20           160,000                      0.57  ส านักงานปลัด
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                      1                   1.02             20,000                      0.07  ส านักงานปลัด

รวม                     11                 11.22           180,000                      0.64
4. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

แผนงำนงบกลำง                      3                   3.06       17,050,000                     60.27  ส านักงานปลัด
แผนงำนสังคมสงเครำะห์                      3                   3.06           140,000                      0.49  ส านักงานปลัด
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                      5                   5.10           150,000                      0.53  ส านักงานปลัด
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                      3                   3.06           160,000                      0.57  กองการศึกษาฯ
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                      7                   7.14           200,000                      0.71  ส านักงานปลัด

รวม                     21                 21.43       17,700,000                     62.57

ส่วนท่ี 2

งบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่

หนา้| 4



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

งบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

5. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
แผนงำนสำธำรณสุข                      7                   7.14           520,000                      1.84  ส านักงานปลัด

รวม                      7                   7.14           520,000                      1.84
6. ยุทธศำตร์ด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำร

แผนงำนบริหำรท่ัวไป                     11                 11.22           660,000                      2.33  ส านักงานปลัด
รวม                     11                 11.22           660,000                      2.33

7. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม พลังงำนและกำรท่องเท่ียว
แผนงำนกำรเกษตร                      6                   6.12             60,000                      0.21  ส านักงานปลัด

รวม                      6                   6.12             60,000                      0.21
รวมท้ังส้ิน                     98                100.00       28,287,200                   100.00

หนา้| 5



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

หมู่ท่ี 3 กองช่าง

       376,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

      389,0001 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายต้นไม้แดง-
คลองหมอ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต้นไม้
แดง-คลองหมอ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า คสล.(มอก.ช้ัน 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 x 1.00 ม. จ านวน 7 ท่อน จ านวน 1 จุดตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายทุ่งควนนม 
หมู่ท่ี 2 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งควน
นม หมู่ท่ี 2 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       374,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

       374,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

       353,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

       282,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายประชาอุทิศ 
(ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 6 ต าบลนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชา
อุทิศ (ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 6 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายโรงประชุม 
(ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 11 ต าบลนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรง
ประชุม (ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 11 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองหยี  หมู่ท่ี 1
 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี  หมู่
ท่ี 1 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 492 ตร.ม.ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ของ อบต.นาไม้ไผ่ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ควนเนียง – จดเขตต าบลควน
กรด หมู่ท่ี 14 ต าบลนาไม้ไผ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายควนเนียง – จดเขตต าบลควนกรด หมู่ท่ี 14 
ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
117 ม. หนา 0.04 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
585 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของ 
อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       361,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

       383,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

       361,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ่อส้มไฟ (ตอนท่ี 5) หมู่ท่ี 7 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ่อส้มไฟ (ตอนท่ี 5) หมู่ท่ี 7 ต าบลนาไม้ไผ่ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.04 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.ตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ต้นส้าน – วังถ้ า (ตอนท่ี 5) หมู่ท่ี
 13 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายต้นส้าน – วังถ้ า (ตอนท่ี 5) หมู่ท่ี 13 ต าบลนา
ไม้ไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.
ม.ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้
ไผ่ ก าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ต้นเหรียง (ตอนท่ี 3) หมู่ท่ี 8 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายต้นเหรียง (ตอนท่ี 3) หมู่ท่ี 8 ต าบลนาไม้ไผ่ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.04 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด

7
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       367,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

         16,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

       276,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

11 โครงการขยายท่อเมนจ่าย
น้ าประปาแก้มลิงสายควนเนียง
 – บ้านหน้าเขา หมู่ท่ี 14 ต าบล
นาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ค่าขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาแก้มลิงสายควน
เนียง – บ้านหน้าเขา หมู่ท่ี 14 ต าบลนาไม้ไผ่ ขยาย
เขตท่อเมนโดยใช้ท่อ PVC ? 2 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
8.5 ชนิดบานหัว ระยะทางยาว 120 เมตร ตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบ้านม่วงทอง หมู่ท่ี 9 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านม่วงทอง หมู่ท่ี 9 
ต าบลนาไม้ไผ่ โดยเจาะบ่อบาดาล ? 6 น้ิว (ท่อ
PVC ช้ัน 13.5 มอก.17-2532) ค่าเฉล่ียความลึก
ต้ังแต่ 43-100 เมตร หรือได้ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 4 ลบ.ม./ชม. ตามแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมี
ศรี (ตกวัด) หมู่ท่ี 5 ต าบลนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายมีศรี (ตกวัด) หมู่ท่ี 5 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       276,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

       147,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

       273,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบ้านไสดอม หมู่ท่ี 10 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านไสดอม หมู่ท่ี 10 
ต าบลนาไม้ไผ่ โดยเจาะบ่อบาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว (ท่อPVC ช้ัน 13.5 มอก.
17-2532) ค่าเฉล่ียความลึกต้ังแต่ 43-100 เมตร 
หรือได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. ตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด

14 โครงการติดต้ังถังกรองน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านวังจิก หมู่ท่ี
 4 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าติดต้ังถังกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัง
จิก หมู่ท่ี 4 ต าบลนาไม้ไผ่ เป็นชนิดถังกรองน้ าสนิม
เหล็กส าเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุ
ตามแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างของ อบต.นา
ไม้ไผ่ ก าหนด

15 โครงการย้ายหอถังประปา
หมู่บ้าน บ้านต่อเรือ หมู่ท่ี 9 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านต่อเรือ หมู่ท่ี 9 
ต าบลนาไม้ไผ่ โดยการถอดย้ายหอถังชนิดโครง
เหล็กพร้อมถังไฟเบอร์ และติดต้ังใหม่บริเวณบ้าน
ต่อเรือ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.
นาไม้ไผ่ ก าหนด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       376,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

         36,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

5,020,000    

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ประชาอุทิศ หมู่ท่ี 12 ต าบลนา
ไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายประชาอุทิศ หมู่ท่ี 12 ต าบลนาไม้ไผ่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.04 
ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ 
ก าหนด

17 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองกรน หมู่ท่ี 1 ต าบลนาไม้ไผ่
 อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบคลองกรน หมู่ท่ี 1 
ต าบลนาไม้ไผ่ ท าการปรับปรุงโดยการถมหินคลุก 
จ านวน 80 ลบ.ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,030 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,090 ตร.ม. 
พร้อมเกล่ียเรียบในส่วนท่ีช ารุดเสียหาย ตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่ ก าหนด
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

       50,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

   ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้
ไผ่, ศพด.

       10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       30,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

         5,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

         5,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

6 โครงการวันส าคัญ กิจกรรมศึกษาประวัติความเป็นมา
ของวันส าคัญต่างๆ รวมถึงประสาน
ประเพณีของไทย

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับยุวชน 
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา เน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ

2 โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเร่ือง
ชวนฟัง

1.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ 2.
กิจกรรมการแสดงบนเวที

1.กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สร้างความสัมพันธ์ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเร่ือง
ชวนฟัง เร่ืองราวประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีในท้องถ่ินกับเด็กนักเรียน

1.กิจกรรมการแสดงบนเวทีเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน

น าเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี

4 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี

5 โครงการเย่ียมบ้าน ออกเย่ียมบ้านนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

       20,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

      823,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

      272,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

      180,800 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       20,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

11 โครงการอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10 โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

จัดอบรมแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

7

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะหนูน้อยคนเก่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงความสามารถเพ่ือพัฒนาทักษะ
 จัดนิทรรศการ

จัดหาอาหารกลางวัน  ส าหรับ ศพด.
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้
ไผ่

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือน ามา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

       10,000 กองการศึกษาฯ

       10,000 กองการศึกษาฯ

       10,000 กองการศึกษาฯ

      265,000 กองการศึกษาฯ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน    2,188,200 กองการศึกษาฯ

3,909,200       

อุดหนุนตามโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาว บ้านบ่อ
มอง วัดวังขรี ทุ่งส้าน และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

โรงเรียนภายใน
ต าบลนาไม้ไผ่

โรงเรียนภายใน
ต าบลนาไม้ไผ่

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่ 
โรงเรียนบ้านวังยาว บ้านบ่อมอง วัด
วังขรี ทุ่งส้าน

15

16

อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้

พนักงานกอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนภายใน
ต าบลนาไม้ไผ่

โครงการ English for kids12

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนา
ศักยภาพของพนักงานกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่

13 โครงการหนูน้อยหัวใจนัก
คิด

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบสะเต็มศึกษา

จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กๆในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      10,000 กองการศึกษาฯ

       3,000 กองการศึกษาฯ

      50,000 กองการศึกษาฯ

       5,000 กองการศึกษาฯ

      10,000 กองการศึกษาฯ

อ าเภอทุ่งสง

4 อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธี ประจ าปี 2565

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัด
งานรัฐพิธี ประจ าปี 2565

อ าเภอทุ่งสง

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ม.1 - ม.145 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
ปราชญ์ชาวบ้าน

1.จัดอบรมให้ความรู้ 2.สรุปถอดบทเรียน
เพ่ิมศักยภาพ และร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์

1

2

3

อ าเภอทุ่งสง

สภาวัฒนธรรม

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ
ประจ าปี 2565

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัด
งานประเพณีเดือนสิบประจ าปี 2565

อุดหนุนร่วมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุปี
 2565

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง ร่วม
สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุปี 
2565

อุดหนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2565

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัด
งานเทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2565
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

      90,000 กองการศึกษาฯ

 

      50,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา        5,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ

วันเข้าพรรษา

      15,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ

238,000   

9

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงภายในพ้ืนท่ี
ต าบลนาไม้ไผ่

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน อนุรักษ์ศิลป
การละเล่นท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
 อนุรักษ์ศิลป
การละเล่นท้องถ่ิน

วัดลุมพินี วัด
ทุ่งส้าน วัดวังขรี

7

6 โครงการจัดตกแต่งเรือ
พนมพระร่วมงาน
ประเพณีชักพระอ าเภอ
ทุ่งสง

จัดตกแต่งเรือพนมพระ เพ่ือร่วมงาน
ประเพณีชักพระ อ าเภอทุ่งสง จ านวน 3 วัด

8
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

      30,000 ส านักงานปลัดฯ

      20,000 ส านักงานปลัดฯ

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

      30,000 ส านักงานปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพแก่
ประชาชน

1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
การประกอบอาชีพ 2.ศึกษาดูงาน

อบต.นาไม้ไผ่

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจัด
วิทยากรให้ความรู้ แนะแนวทาง
เพ่ิมเติมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

อบต.นาไม้ไผ่

1.อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
ตลาด 2.จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน

บริเวณหน้า
ส านักงาน 
อบต.นาไม้ไผ่

1 โครงการส่งเสริมให้มี
ตลาดกลางระดับต าบล

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

6 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เล้ียงสัตว์

อบรมเชิงปฏิบัติการการเล้ียงสัตว์ อบต.นาไม้ไผ่

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
สารชีวภาพป้องกัน
ก าจัดโรคพืชและแมลง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
สารชีวภาพป้องกันก าจัดโรคพืชและ
แมลง

อบต.นาไม้ไผ่

5 โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

      20,000 ส านักงานปลัดฯ

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

      10,000 ส านักงานปลัดฯ

160,000   

อบต.นาไม้ไผ่อบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

8

อบต.นาไม้ไผ่อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
แก่ประชาชนภายในต าบล

โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

7

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บ้านสุขภาวะปลอด
มลพิษเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะปลอด
มลพิษเศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวด
หมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง

อบต.นาไม้ไผ่  
และหมู่บ้าน 14

 หมู่บ้าน

10 โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมการผลิต
อาหารสัตว์

อบรมให้ความรู้การผลิตอาหารสัตว์ อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      20,000 ส านักงานปลัดฯ

20,000     

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาชีพ และ
ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนในชุมชน

ณ อบต.นาไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

    13,300,000 ส านักงานปลัด

      3,600,000 ส านักงานปลัด

        150,000 ส านักงานปลัด

17,050,000  

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีข้ึน
ทะเบียน กับอบต.นาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่

จ่ายเบ้ียสวัสดิการความพิการให้แก่
ผู้พิการ ท่ีข้ึนทะเบียนตามประกาศ
ของ อบต.นาไมไผ่

เบ้ียยังชีพคนพิการ ณ อบต.นาไม้ไผ่

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังฃีพให้แก่ผู้สูงอายุ ท่ีข้ึน
ทะเบียนตามประกาศ อบต.นาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่

2

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

   100,000 ส านักงานปลัด

     20,000 ส านักงานปลัด

     20,000

140,000  

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการบ้านท้องถ่ินไทย
เฉลิมพระเกียรติ

ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน
ในเขตพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ไม้ไผ่

พ้ืนท่ี ต.นาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

2 โครงการพัฒนา
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
 ผู้พิการท่ีบ้าน

อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพ่ือท า
หน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ

พ้ืนท่ี ต.นาไม้ไผ่

หน่วยด าเนินงาน

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลนาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่

ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      20,000

      20,000

      40,000

      20,000

      50,000

150,000   

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาครอบครัวเล้ียง
เด่ียว

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเล้ียง
เด่ียว ในการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี

อบรมให้ความรู้พัฒนาสตรี พัฒนาบทบาทสตรี 
และพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีในชุมชนด้านสิทธิ
สตรี สตรีไทยยุค โลกาภิวัตน์

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลนาไม้ไผ่

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมนันทนาการ
 การทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิด
ผู้สูงอายุในชุมชน

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่

พ.ศ. 2565

ส านักงาน
ปลัด

ส านักงาน
ปลัด

ส านักงาน
ปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลนาไม้ไผ่

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะท างาน ศพค. และ
ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลนาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่

3 โครงการอบรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบล
นาไม้ไผ่

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน 
คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชน กิจกรรม
นันทนาการ การเข้าค่าย ทัศนศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรมให้ความรู้

ณ อบต.นาไม้ไผ่ 
หรือ ชุมชน

ต าบลนาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

    100,000

      30,000

      30,000

160,000   

3 โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาแก่ประชาชน 
เยาวชนภายในต าบล

กิจกรรมเพ่ิมเทคนิควิธีการในการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ

อบต.นาไม้ไผ่ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

1 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการ
เพ่ือลดปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

อบต.นาไม้ไผ่

2 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      20,000

      50,000 ส านักงานปลัด

      20,000

      20,000 ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ห้องประชุม 
อบต.นาไม้ไผ่

1 โครงการอบรม อปพร. 1.อบรมทฤษฎีเก่ียวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและข้อกฏหมายเก่ียวกับ 
อปพร. 2.ฝึกทบทวนปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต้ังจุดตรวจและจุดบริการประชาชน 
ต้ังแต่ เวลา 08.00-22.00 น. จ านวน 
เพ่ือป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

จุดบริการส่ีแยก
วังขรี

2

4 โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

1.กิจกรรมฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับการเกิดและลุกลามของไฟป่า
โดยวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ 2.ฝึก
ภาคปฏิบัติเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ดับไฟ
ป่า และอ่ืนๆ

อบต.นาไม้ไผ่

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
หน่วยกู้ชีพหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มีทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย

ห้องประชุม 
อบต.นาไม้ไผ่

3 โครงการบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินหน่วย
กู้ชีพ (นาไม้ไผ่ 24 
ช่ัวโมง)
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

      20,000 ส านักงานปลัด

      50,000 ส านักงานปลัด

      20,000 ส านักงานปลัด

200,000   

7 อุดหนุน อบต.น้ าตกส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

อบต.น้ าตกอุดหนุนโครงการจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

5 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัย

ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนน และภัยอ่ืนๆ

6 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่

การฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้

อบต.นาไม้ไผ่

อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัยชุมชน

   แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      10,000 ส านักงานปลัด

    140,000 ส านักงานปลัด

      50,000 ส านักงานปลัด3 โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออกก าจัด
ยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

1.อบรมป้องกันเก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออกก าจัดยุงลายและการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 2.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก 3.
แจกทรายอะเบทพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่ 
หมู่ท่ี 1-14 4.ลงพ้ืนท่ีพ่นหมอกควัน
พ้ืนท่ีเส่ียง วัด โรงเรียน

หมู่ 1-14

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

1 โครงการคัดแยกขยะ 
หน้าบ้าน น่ามอง คนนา
ไม้ไผ่ไม่ท้ิงขยะท่ี
สาธารณะ

1.ลงพ้ืนท่ีให้ความรู้การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน

หมู่ 1-14

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 2.ลงพ้ืนท่ีแจกและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 1-14

หมู่ 1-14
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

      10,000 ส านักงานปลัด

      10,000 ส านักงานปลัด

      20,000 ส านักงานปลัด

7     280,000 ส านักงานปลัด

520,000   

5 โครงการอนามัยเจริญ
พันธ์

กิจกรรมอบรมให้ความรู้อนามัยเจริญ
พันธ์

หมู่ 1-14

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

1.ลงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-14 ต าบลนาไม้ไผ่ 
2.ด าเนินการตามแนวโครงการ
พระราชด าริ 2.ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

พ้ืนท่ี ต.นาไม้ไผ่

6 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVIC-19)

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองโควิด-19 2.
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโรค
โควิด-19

หมู่ 1-14

4 โครงการสนับสนุนการ
ดูแลชุมชนป้องกันโรค
เอดส์

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ 2.
กิจกรรมสอนการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากโรคเอดส์

หมู่ 1-14
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

      10,000 ส านักงานปลัด

      10,000 ส านักงานปลัด

      10,000 ส านักงานปลัด

    100,000 ส านักงานปลัด

หน่วยด าเนินงาน

3 โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาบุคลากร

1.อบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
แก่ผู้บริหารผู้ช่วยบริหาร และสมาชิก 
อบต.รวมถึงโครงการท่ีบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน

จัดส่งบุคลากร
เข้าร่วม

โครงการตามท่ี
หน่วยงานขอ

สนับสนุน

4 โครงการอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี

อบรมและศึกษาดูงานในภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ี ส าหรับพนักงาน 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
ผู้น าชุมชน อสม. กลุ่มสตรี ประชาคม
 และ อ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

อบต.นาไม้ไผ่

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 โครงการจัดประชุม
ประชาคมและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

1.ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมต าบล เพ่ือน าข้อมูลมา
จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ต าบลนาไม้ไผ่

1 โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน อ าเภอ  
จังหวัดเคล่ือนท่ี

1.ลงพ้ืนท่ีบริการประชาชน โดยบูรณา
การร่วมกับอ าเภอ และจังหวัด

ต าบลนาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

10,000 ส านักงานปลัด

400,000 ส านักงานปลัด

      20,000 ส านักงานปลัด

      20,000 ส านักงานปลัด

วัดลุมพินี, วัด
ทุ่งส้าน หรือวัด
วังขรี

7 โครงการอบรม
จริยธรรมพนักงาน 
พนักงานจ้าง

จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบการเข้า
ค่ายร่วมกันระหว่างพนักงาน 
พนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาจริยธรรม

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้
ไผ่

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ 
เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระ
ราชินี และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

งานรัฐพิธีต่างๆ8

6 กิจกรรมจัดการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล

ต าบลนาไม้ไผ่ 
ม.1-14

5 โครงการจัดเวที
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น

จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น
แบบมีส่วนร่วมในประเด็นท่ีต้อง
ตัดสินใจของประชาชนผ่านการ
ประชุมประชาคม

ต าบลนาไม้ไผ่ 
ม.1-14
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แบบ ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

      10,000 ส านักงานปลัด

      50,000 กองคลัง

20,000 กองคลัง

660,000     

11 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

ต าบลนาไม้ไผ่ 
ม.1-14

โครงการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้
ไผ่

10 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กิจกรรมจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ต าบลนาไม้ไผ่ 
ม.1-14

9
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แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงานและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

     10,000 ส านักงานปลัด

     10,000 ส านักงานปลัด

     10,000 ส านักงานปลัด

     10,000 ส านักงานปลัด

     10,000 ส านักงานปลัด

     10,000 ส านักงานปลัด

60,000   

พ.ศ. 2565
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

4 โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

1.ให้ความรู้การจัดการส่ิงแวดล้อมย่ังยืน
 2.ปลูกหญ้าแฝกพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่1 โครงการรณรงค์           
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามพระราช
เสาวณีย์

2 โครงการนาไม้ไผ้ "คลอง
สวยน้ าใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาต าบลนาไม้ไผ้ "คลอง
สวยน้ าใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม"

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

กิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท้องเท่ียวใน
เชิงอนุรักษ์/กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใน
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ อบต.

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

5 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน
ท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ตาม
นโยบายรัฐบาล 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ิน
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

6 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในพ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต าบลนาไม้ไผ่
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