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ส่วนที่  1 
 

 
บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขึ้น โดยให้มีลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
สามปีและการบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ผลสัมฤทธิ์กับตาม
ความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ตามระเบียบ โดยการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ 

 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรม
การพัฒนา 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม 
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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/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 3 ปี 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 เพ่ือให้องค์ การ
บริหารส่วนต าบล   น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาที่พ้ืนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นท าให้ได้ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอะไรบ้าง เพ่ือประชาชน  ได้ข้อมูลในการติดตาม  และตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
แผนงานเคหะและชุมชน                     16                 17.02         5,611,700                     18.87  กองช่าง

รวม                     16                 17.02         5,611,700                     18.87
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

แผนงานการศึกษา                     14                 14.89         4,178,400                     14.05  กองการศึกษาฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     11                 11.70           413,000                      1.39  กองการศึกษาฯ

รวม                     25                 26.60         4,591,400                     15.44
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร                      9                   9.57           340,000                      1.14  ส านักงานปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      2                   2.13             90,000                      0.30  ส านักงานปลัด

รวม                     11                 11.70           430,000                      1.45
4. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

แผนงานงบกลาง                      3                   3.19       16,100,000                     54.13  ส านักงานปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์                      2                   2.13           100,000                      0.34  ส านักงานปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      5                   5.32           300,000                      1.01  ส านักงานปลัด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      2                   2.13           560,000                      1.88  กองการศึกษาฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      6                   6.38           245,000                      0.82  ส านักงานปลัด

รวม                     18                 19.15       17,305,000                     58.18

งบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

งบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

5. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
แผนงานสาธารณสุข                      6                   6.38           540,000                      1.82  ส านักงานปลัด

รวม                      6                   6.38           540,000                      1.82
6. ยุทธศำตร์ด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำร

แผนงานบริหารท่ัวไป                     12                 12.77         1,210,000                      4.07  ส านักงานปลัด
รวม                     12                 12.77         1,210,000                      4.07

7. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม พลังงำนและกำรท่องเท่ียว
แผนงานการเกษตร                      6                   6.38             55,000                      0.18  ส านักงานปลัด

รวม                      6                   6.38             55,000                      0.18
รวมท้ังส้ิน                     94                100.00       29,743,100                   100.00
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แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

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.

        397,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

        391,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ชลประทาน (ตอนท่ี 4) หมู่ท่ี 1 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่า
ไม้แดง(ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 2 ต าบล
นาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย
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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. 2562 พ.ศ. 2563

        390,900 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

        397,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

        397,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ถนนสายบ้านแร่ (ตอนท่ี 3) 
หมู่ท่ี 3 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ถนนสายบ้านแร่ (ตอน 
3) หมู่ท่ี 3 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี
ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง 1.00 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.12 ม.พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 4 ต าบลนาไม้ไผ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
คลองนาวัง-เขตหมู่ 2  หมู่ท่ี 5 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 2 ป้าย
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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. 2562 พ.ศ. 2563

        397,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

        397,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

        397,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ราษฎร์นิยม (ตอนท่ี 5)  หมู่ท่ี 6 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 2 ป้าย

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ่อส้มไฟ (ตอนท่ี 3) หมู่ท่ี 7 
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้น
เหรียง(ตอนท่ี 3)  หมู่ท่ี 8 ต าบล
นาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย
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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. 2562 พ.ศ. 2563

        412,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

        381,300 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

        389,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายประชาน้อมเกล้า 
หมู่ท่ี 9 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแขอุทิศ  หมู่ท่ี 10 
 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
595 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 2 ป้าย

11 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 2 ป้าย สาย
ปากคลอง-ไสยูง หมู่ท่ี 11  ต าบล
นาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
325 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,300 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 2 ป้าย
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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. 2562 พ.ศ. 2563

        467,600 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

        397,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

        238,600 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

          53,600 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ประชาอุทิศ (ตอน 6) หมู่ท่ี 12  
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265 
เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,060 
ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 2 ป้าย

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ต้นส้าน - วังถ้ า (ตอนท่ี 4) หมู่ท่ี 
13  ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายด่านท้อนพัฒนา 
หมู่ท่ี 14 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย

15 โครงการขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ถนนสายหน้าเขา หมู่ท่ี 
14 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขยายท่อเมนประปาระยะทาง 580 เมตร โดยใช้ท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว จ านวน 
121 ท่อน ต่อท่อเมนย่อยจ านวน 10 จุด และติดต้ัง
ประตูน้ า 1 จุด 
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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. 2562 พ.ศ. 2563

        108,700 หมู่ท่ี 14 กองช่าง16 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน บ้านควนเนียง 
หมู่ท่ี 14 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน บ้านควน
เนียง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 2 ป้าย
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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.

        60,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       150,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

   ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

        10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่
, ศพด.

        50,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       100,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

        10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

1.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ 2.
กิจกรรมการแสดงบนเวที

1.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 2.ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

1.กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้าง
ความสัมพันธ์ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเร่ืองชวนฟัง
 เร่ืองราวประวัติศาสตร์ และประเพณี
ในท้องถ่ินกับเด็กนักเรียน

1.กิจกรรมการแสดงบนเวทีเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน

น าเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี

5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับยุวชน 
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา เน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ

3 โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเร่ือง
ชวนฟัง

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

6 โครงการเย่ียมบ้าน ออกเย่ียมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

          5,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

        50,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       975,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       338,300 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

       225,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

        20,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ส่วนต าบลนาไม้ไผ่

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะหนูน้อยคนเก่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงความสามารถเพ่ือพัฒนาทักษะ 
จัดนิทรรศการ

กิจกรรมศึกษาประวัติความเป็นมาของ
วันส าคัญต่างๆ รวมถึงประสาน
ประเพณีของไทย

จัดหาอาหารกลางวัน  ส าหรับ ศพด.
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่

จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือน ามาบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอน

11 โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

จัดอบรมแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

7 โครงการวันส าคัญ

8

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

12 โครงการอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

       265,000 กองการศึกษาฯ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน     1,920,000 กองการศึกษาฯ

อุดหนุนตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านวังยาว บ้านบ่อมอง วัด
วังขรี ทุ่งส้าน และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนภายใน
ต าบลนาไม้ไผ่

โรงเรียนภายใน
ต าบลนาไม้ไผ่

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่ 
โรงเรียนบ้านวังยาว บ้านบ่อมอง วัด
วังขรี ทุ่งส้าน

13

14

อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้
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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

      30,000 กองการศึกษาฯ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ม.1 - ม.146 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกปราชญ์
ชาวบ้าน

1.จัดอบรมให้ความรู้ 2.สรุปถอดบทเรียน
เพ่ิมศักยภาพ และร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์

1

2

3

อ าเภอทุ่งสง

สภาวัฒนธรรม

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ
ประจ าปี 2563

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัด
งานประเพณีเดือนสิบประจ าปี 2563

อุดหนุนร่วมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุปี 
2563

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง ร่วม
สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุปี 
2563

อุดหนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2563

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2563

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

อ าเภอทุ่งสง

5 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
 ประจ าปี 2563

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงจัดงาน
รัฐพิธี ประจ าปี 2563

อ าเภอทุ่งสง

หนา้| 6



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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

      90,000 กองการศึกษาฯ

 

     200,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา         5,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ

วันเข้าพรรษา
      20,000 ต าบลนาไม้ไผ่ กองการศึกษาฯ11

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงภายในพ้ืนท่ีต าบล
นาไม้ไผ่

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน อนุรักษ์ศิลป
การละเล่นท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
อนุรักษ์ศิลปการละเล่น
ท้องถ่ิน

วัดลุมพินี วัด
ทุ่งส้าน วัดวังขรี

9

7 โครงการจัดตกแต่งเรือ
พนมพระร่วมงาน
ประเพณีชักพระอ าเภอ
ทุ่งสง

จัดตกแต่งเรือพนมพระ เพ่ือร่วมงาน
ประเพณีชักพระ อ าเภอทุ่งสง จ านวน 3 วัด

10
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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.

      30,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      40,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

     100,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      30,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      10,000 ส ำนักงำนปลัดฯ5 โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรใช้
สำรชีวภำพป้องกันก ำจัด
โรคพืชและแมลง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้
สำรชีวภำพป้องกันก ำจัดโรคพืชและ
แมลง

อบต.นำไม้ไผ่

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

2 โครงกำรส่งเสริมกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ

อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน โดยจัด
วิทยำกรให้ควำมรู้ แนะแนวทำงเพ่ิมเติม
ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ

อบต.นำไม้ไผ่

1.อบรมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำร
ตลำด 2.จัดสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน

บริเวณหน้ำ
ส ำนักงำน อบต.
นำไม้ไผ่

1 โครงกำรส่งเสริมให้มี
ตลำดกลำงระดับต ำบล

4 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมให้ควำมรู้กำรพัฒนำครัวเรือนให้
เป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.นำไม้ไผ่

3 โครงกำรฝึกอบรม
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำร
ประกอบอำชีพแก่
ประชำชน

1.อบรมให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรด้ำน
กำรประกอบอำชีพ 2.ศึกษำดูงำน

อบต.นำไม้ไผ่
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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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

      20,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      50,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      30,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      30,000 ส ำนักงำนปลัดฯอบต.นำไม้ไผ่อบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมอำชีพด้ำน
กำรเกษตร

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร

9

อบต.นำไม้ไผ่อบรมด้ำนกำรลดใช้พลังงำนด้วยเตำเผำ
ถ่ำน แก่ประชำชนภำยในต ำบล

โครงกำรส่งเสริมกำรลด
ใช้พลังงำนด้วยเตำเผำถ่ำน

8

7 โครงกำรส่งเสริมกลุ่ม
เล้ียงสัตว์

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเล้ียงสัตว์ อบต.นำไม้ไผ่

6 โครงกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

อบต.นำไม้ไผ่

หนา้| 7



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.

      40,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

      50,000 ส ำนักงำนปลัดฯ

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

2 โครงกำรอบรมส่งเสริม
พัฒนำกลุ่มองค์กรสตรี

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิสตรี สตรีไทยยุค 
โลกำภิวัตน์

ณ อบต.นำไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต ำบลนำไม้ไผ่

1 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพให้กับ
ประชำชน

อบรมเชิงปฏิบัติกำร ด้ำนอำชีพ และ
ส่งเสริมด้ำนอำชีพของประชำชนในชุมชน

ณ อบต.นำไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต ำบลนำไม้ไผ่
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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.

     12,500,000 ส ำนักงำนปลัด

       3,400,000 ส ำนักงำนปลัด

         200,000 ส ำนักงำนปลัด

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ จ่ำยเบ้ียยังฃีพให้แก่ผู้สูงอำยุ ท่ีข้ึน
ทะเบียนตำมประกำศ อบต.นำไม้ไผ่

ณ อบต.นำไม้ไผ่

2

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ำยสงเครำะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีข้ึน
ทะเบียน กับอบต.นำไม้ไผ่

ณ อบต.นำไม้ไผ่

จ่ำยเบ้ียสวัสดิกำรควำมพิกำรให้แก่ผู้
พิกำร ท่ีข้ึนทะเบียนตำมประกำศของ 
อบต.นำไมไผ่

เบ้ียยังชีพคนพิกำร ณ อบต.นำไม้ไผ่
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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 ำนักงำนปลัด

      20,000 ส ำนักงำนปลัด2 โครงกำรอบรมพัฒนำ
อำสำสมัครผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
 ผู้พิกำรท่ีบ้ำน

อบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัคร เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ดูแลผู้สูงอำยุผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ท่ีบ้ำน 1.
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ 2.ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง

พ้ืนท่ี ต.นำไม้ไผ่

หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1 โครงกำรบ้ำนท้องถ่ินไทย
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกำสมหำมงคลพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก

ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ หรือผู้ยำกจนใน
เขตพ้ืนท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่

พ้ืนท่ี ต.นำไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
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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.

       30,000

     100,000

       40,000

       30,000

     100,0005 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะท างานศพค. และ
ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลนาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

3 โครงการอบรพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน 
คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชน กิจกรรม
นันทนาการ การเข้าค่าย ทัศนศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรมให้ความรู้

ณ อบต.นาไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

พ.ศ. 2563

ส านักงาน
ปลัด

ส านักงาน
ปลัด

ส านักงาน
ปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัด

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

4 โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวเล้ียงเด่ียว
ต าบลนาไม้ไผ่

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเล้ียง
เด่ียว ในการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน

ณ อบต.นาไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลนาไม้
ไผ่

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ แก่
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต าบลนาไม้ไผ่

ณ อบต.นาไม้ไผ่
 หรือ ชุมชน
ต าบลนาไม้ไผ่

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมนันทนาการ 
การทัศนศึกษาดูงาน

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.

     500,000

      60,000

1 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการเพ่ือ
ลดปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

อบต.นาไม้ไผ่

2 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

อบต.นาไม้ไผ่

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562
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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.

     100,000

      80,000 ส ำนักงำนปลัด

      20,000

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกำลปี
ใหม่และสงกรำนต์

1.อบรมวิชำกำรเก่ียวกับกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยท่ีเกิดจำกภัยต่ำงๆ 2.ฝึก
ภำคสนำมเก่ียวกับกำรใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ

ห้องประชุม 
อบต.นำไม้ไผ่ 

และสนำม
ฟุตบอล อบต.นำ

ไม้ไผ่

3 โครงกำรอบรมทักษะ
เก่ียวกับกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนปลัด 
และส ำนักงำน
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัยสำขำ
ทุ่งใหญ่

ส ำนักงำนปลัด 
และส ำนักงำน
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัยสำขำ
ทุ่งใหญ่

ห้องประชุม 
อบต.นำไม้ไผ่ 

และสนำม
ฟุตบอล อบต.นำ

ไม้ไผ่

1 โครงกำรอบรม อปพร. 1.อบรมทฤษฎีเก่ียวกับกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและข้อกฏหมำยเก่ียวกับ อป
พร. 2.ฝึกทบทวนปฏิบัติเก่ียวกับกำรใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต้ังจุดตรวจและจุดบริกำรประชำชน ต้ังแต่
 เวลำ 08.00-22.00 น. จ ำนวน เพ่ือ
ป้องกันและปฏิบัติหน้ำท่ีช่วยเหลือ
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ

จุดบริกำรส่ีแยก
วังขรี

2
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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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

        5,000 ส ำนักงำนปลัด

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

อบต.นำไม้ไผ่

4 โครงกำรอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ

1.กิจกรรมฝึกอบรมเก่ียวกับกำรป้องกัน
และระงับกำรเกิดและลุกลำมของไฟป่ำ
โดยวิทยำกรผู้มีควำมเช่ียวชำญ 2.ฝึก
ภำคปฏิบัติเก่ียวกับกำรใช้อุปกรณ์ดับไฟ
ป่ำ และอ่ืนๆ

อบต.นำไม้ไผ่

6 อุดหนุน อบต.นำหลวงเสนส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใจในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบต.นำหลวงเสนอุดหนุนโครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 โครงกำรป้องกันและ
บรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนท่ีเกิดจำก
สำธำรณภัย

ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนท่ีเกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น
 อุทกภัย วำตภัย ภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนน
 และภัยอ่ืนๆ
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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.

      50,000 ส ำนักงำนปลัด

     140,000 ส ำนักงำนปลัด

      50,000 ส ำนักงำนปลัด

      10,000 ส ำนักงำนปลัด

1 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
กำรจัดกำรขยะชุมชน

กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรจัดกำรขยะ
ชุมชน

หมู่ 1-14

2 โครงกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
(ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี)

กิจกรรมจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำแก่แมว สุนัข

หมู่ 1-14

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

4 โครงกำรสนับสนุนกำร
ดูแลชุมชนป้องกันโรค
เอดส์

กิจกรรมสนับสนุนกำรดูแลชุมชน
ป้องกันโรคเอดส์

หมู่ 1-14

3 โครงกำรป้องกัน
ไข้เลือดออกก ำจัดยุงลำย
และกำรแพร่ระบำดของ
โรคไข้เลือดออก

กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกก ำจัด
ยุงลำยและกำรแพร่ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก

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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

      10,000 ส ำนักงำนปลัด

6      280,000 ส ำนักงำนปลัด

5 โครงกำรอนำมัยเจริญพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้อนำมัยเจริญ
พันธ์

หมู่ 1-14

อุดหนุนส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/อสม.
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

พ้ืนท่ี ต.นำไม้ไผ่
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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.

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

      40,000 ส ำนักงำนปลัด

     450,000 ส ำนักงำนปลัดอบต.นำไม้ไผ่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงกำรจัดประชุม
ประชำคมและจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน

1.ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน และ
ประชำคมต ำบล เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำ
แผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถ่ิน

ต ำบลนำไม้ไผ่

1 โครงกำร อบต.สัญจรพบ
ประชำชน อ ำเภอ  
จังหวัดเคล่ือนท่ี

1.ลงพ้ืนท่ีบริกำรประชำชน โดยบูรณำ
กำรร่วมกับอ ำเภอ และจังหวัด

ต ำบลนำไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

3 โครงกำรจัดอบรมกำร
พัฒนำบุคลำกร

1.อบรมพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมเติม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
แก่ผู้บริหำรผู้ช่วยบริหำร และสมำชิก 
อบต.รวมถึงโครงกำรท่ีบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ท้ังภำครัฐและ
เอกชน

จัดส่งบุคลำกร
เข้ำร่วมโครงกำร
ตำมท่ีหน่วยงำน

ขอสนับสนุน

4 โครงกำรอบรมศึกษำดู
งำนนอกสถำนท่ี

อบรมและศึกษำดูงำนในภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำท่ี ส ำหรับพนักงำน 
พนักงำนจ้ำง ผู้บริหำร สมำชิก อบต. 
ผู้น ำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี ประชำคม 
และ อ่ืนๆ อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
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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. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

10,000 ส ำนักงำนปลัด

670,000 ส ำนักงำนปลัด

     100,000 ส ำนักงำนปลัด

     150,000 ส ำนักงำนปลัด

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

6 กิจกรรมจัดกำรเลือกต้ังนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง
นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

ต ำบลนำไม้ไผ่ 
ม.1-14

5 โครงกำรจัดเวที
ประชำคมรับฟังควำม
คิดเห็น

จัดเวทีประชำคมรับฟังควำมคิดเห็น
แบบมีส่วนร่วมในประเด็นท่ีต้อง
ตัดสินใจของประชำชนผ่ำนกำรประชุม
ประชำคม

ต ำบลนำไม้ไผ่ 
ม.1-14

9 โครงกำรอบรม
เสริมสร้ำงหลักธรรมำภิ
บำลท่ีดี

จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงหลักธรร
มำภิบำลท่ีดี

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำไม้
ไผ่

วัดลุมพินี, วัด
ทุ่งส้ำน หรือวัด
วังขรี

7 โครงกำรอบรมจริยธรรม
พนักงำน พนักงำนจ้ำง

จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบกำรเข้ำค่ำย
ร่วมกันระหว่ำงพนักงำน พนักงำนจ้ำง 
เพ่ือพัฒนำจริยธรรม

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำไม้
ไผ่

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือ
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อองค์
พระมหำกษัตริย์ และสมเด็จพระรำชินี 
และปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์

งำนรัฐพิธีต่ำงๆ8
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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. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

      20,000 ส ำนักงำนปลัด

     500,000 กองคลัง

20,000 กองคลัง12 โครงกำรจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์กำร
จัดเก็บภำษี

กิจกรรมจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำร
จัดเก็บภำษี

ต ำบลนำไม้ไผ่ 
ม.1-14

10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
และส่งเสริมกำรป้องกัน
กำรทุจริต

จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้และส่งเสริม
กำรป้องกันกำรทุจริต

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำไม้
ไผ่

11 โครงกำรจัดท ำแผนท่ี
ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กิจกรรมจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ต ำบลนำไม้ไผ่ 
ม.1-14
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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 ำนักงำนปลัด

     10,000 ส ำนักงำนปลัด

     10,000 ส ำนักงำนปลัด

     25,000 ส ำนักงำนปลัด

     10,000 ส ำนักงำนปลัด

     29,000 ส ำนักงำนปลัด

5 โครงกำร 1 อปท. 1 ถนน
ท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ ตำม
นโยบำยรัฐบำล 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่
ใจส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

6 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในพ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

4 โครงกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

1.ให้ควำมรู้กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 
2.ปลูกหญ้ำแฝกพ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่1 โครงกำรรณรงค์           
และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ตำมพระรำช
เสำวณีย์

2 โครงกำรนำไม้ไผ้ "คลอง
สวยน้ ำใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนำต ำบลนำไม้ไผ้ "คลองสวย
น้ ำใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม"

พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

กิจกรรมรณรงค์ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรท้องเท่ียวในเชิง
อนุรักษ์/กิจกรรมปลูกต้นไม้ภำยในพ้ืนท่ี
ควำมรับผิดชอบของ อบต.

3 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีต ำบลนำไม้ไผ่

พ.ศ. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หนา้| 6



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่

ส ำนักงำนปลัด

โครงกำร /กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1 กล้องถ่ำยภำพน่ิง
ระบบดิจิตอล

กล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอล  จ ำนวน  1  
เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี
1.  ควำมละเอียด  24  ล้ำนพิกเซลข้ึนไป
2.  เป็นกล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอลแบบ 
DSLR
3.  ควำมละเอียดท่ีก ำหนดเป็นควำมละเอียด
ท่ีเซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor)
4.  มีระบบแฟลชในตัว
5.  สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้
อย่ำงสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องกำร
เปล่ียน
6.  สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
7.  มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. ก ำหนด  
ต้ังตำมรำคำท้องตลำด

     35,000 อบต.นำไม้ไผ่
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แบบ ผด.02/1

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงกำร /กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ระบบดิจิตอล (ขำว-
ด ำ)

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล  (ขำว – 
ด ำ)  ควำมเร็ว  30  แผ่นต่อนำที  จ ำนวน  
1  เคร่ือง  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี
1.  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วข้ันต่ ำ
2.  เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน
3.  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง 
ย่อ – ขยำยได้
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. ก ำหนด  
ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

    120,000 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด

2 เก้ำอ้ีท ำงำนพนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน  (หัวหน้ำส่วนรำชกำร)  
จ ำนวน  1  ตัว  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี 
อบต.ก ำหนด  ต้ังตำมรำคำท้องตลำด
เน่ืองจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

       4,000 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด
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แบบ ผด.02/1

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงกำร /กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนปลัด

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
(มำตรฐำน มอก.)

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร  (มำตรฐำน มอก.)  
แบบ  2  บำน  จ ำนวน  1  ใบ  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังน้ี
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน
3.  คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. ก ำหนด  
ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

       5,500 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด

6 โต๊ะท ำงำนพนักงำน โต๊ะท ำงำน  (หัวหน้ำส่วนรำชกำร)  จ ำนวน  
1  ตัว  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต.
ก ำหนด  ต้ังตำมรำคำท้องตลำดเน่ืองจำกไม่มี
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

       7,500 อบต.นำไม้ไผ่

4 ตู้เก็บเอกสำร ตู้เก็บเอกสำร แบบบำนเล่ือนกระจก ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต จ ำนวน  1 ตู้  โดยใช้รำคำ
ตำมท้องตลำด   

       4,500 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด
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แบบ ผด.02/1

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงกำร /กิจกรรม งบประมำณ หน่วยด ำเนินงำน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กองคลัง

7 โต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะหมู่บูชำ  จ ำนวน  3  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังน้ี
1.  ท ำด้วยไม้สัก
2.  มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว  ควำมกว้ำงตัวละ 9 น้ิว
3.  มีฐำนรองโต๊ะหมู่
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. ก ำหนด  
ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

     25,500 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด

8 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
(มำตรฐำน มอก.)

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร  (มำตรฐำน มอก.)  
แบบ  2  บำน  จ ำนวน  2  ใบ  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังน้ี
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน
3.  คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. ก ำหนด  
ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

     11,000 อบต.นำไม้ไผ่
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แบบ ผด.02/1

1.2 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.

ส ำนักงำนปลัด

2 หม้อแปลงไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 
แอมป์ จ ำนวน  1 เคร่ือง  
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. 
ก ำหนด  ต้ังตำมรำคำท้องตลำด

       3,000 อบต.นำไม้ไผ่ ส ำนักงำนปลัด

1 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก ซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  จ ำนวน  1  ใบ  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี
1) มีหูล้ินชัก
2) คุณสมบัติต ำมม ำตรฐ ำนผลิตภัณฑ์อุต
ส ำหกรรม (มอก.)
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี อบต. 
ก ำหนด  ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

       7,900 อบต.นำไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

1.3 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.

กองการศึกษาฯ2 จัดซ้ือตู้เหล็ก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  (มาตรฐาน มอก.)  
แบบ  2  บาน  จ านวน  4  ใบ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน
3.  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
พร้อมรายละเอียดอ่ืนตามท่ี อบต. 
ก าหนด  ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

     22,000 อบต.นาไม้ไผ่

1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จ านวน  4 ตู้ 
ส าหรับกองศึกษา 2 ตัว และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน 2  ตัว โดยใช้ราคา
ตามท้องตลาด 

     18,000 อบต.นาไม้ไผ่

พ.ศ. 2563

กองการศึกษาฯ

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562

กองการศึกษาฯ3 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 3  ตัว        7,500 อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02/1

1.4 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.

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ล้ินชัก (มาตรฐาน มอก.)

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ใบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหูล้ินชัก
2) คุณสมบัติต ามม าตรฐ านผลิตภัณฑ์อุต
ส าหกรรม (มอก.)
พร้อมรายละเอียดอ่ืนตามท่ี อบต. 
ก าหนด ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

       7,900 อบต.นาไม้ไผ่ ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
(มาตรฐาน มอก)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) 
แบบ 2
บาน จ านวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
พร้อมรายละเอียดอ่ืนตามท่ี อบต. 
ก าหนด ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

       5,500 อบต.นาไม้ไผ่ ส านักงานปลัด

1 เก้าอ้ีท างานพนักงาน เก้าอ้ีท างาน  จ านวน 1 ตัว พร้อม
รายละเอียดอ่ืนตามท่ี อบต.ก าหนด ต้ัง
ตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

       1,500 อบต.นาไม้ไผ่

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

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 หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส านักงานปลัด4 โต๊ะท างานพนักงาน โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 1 ตัว พร้อม
รายละเอียดอ่ืนตามท่ี อบต.ก าหนด ต้ัง
ตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

       5,000 อบต.นาไม้ไผ่
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แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 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.

1 โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 1 เคร่ือง รำยละเอียด
ดังน้ี
1) ระดับควำมละเอียดจอภำพ  1920 x 1080 พิกเซล
แบบ Smart TV 
2) ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดจอภำพข้ันต่ ำ  48 น้ิว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) สำมำรถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้  (Smart TV)
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพ่ือกำรเช่ือมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว
พร้อมรำยละเอียดอ่ืนตำมท่ี  อบต.ก ำหนด ต้ังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

        18,700 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

พ.ศ. 2563

กองกำรศึกษำฯ

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล
 แบบท่ี 1

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล  แบบท่ี  1  (จอภำพ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19  น้ิว)  จ ำนวน  1  เคร่ือง  โดยมี
รำยละเอียดดังน้ี
1.  มีหน่วยประมวลผลกลำง  (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก  (4 
core)  โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ  2.8 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน  1  หน่วย
2.  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  8 MB
3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ  โดยคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง  หรือดีกว่ำ  ดังน้ี
-  เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ  2 GB หรือ
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง  แบบ  Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  2 GB หรือ
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
4.  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB
5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
120 GB  จ ำนวน  1   หน่วย
6.  มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน  1  หน่วย
7.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง
8.  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ
USB.2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
9.  มีแป้นพิมพ์และเมำส์
10.  มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว  จ ำนวน  1  หน่วย
ต้ังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  มีนำคม  2562

   22,000 อบต.นำไม้ไผ่

พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนปลัด

โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1

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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนปลัด2 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 800 VA

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรอง
ไฟฟ้ำ  ขนำด  800 VA  จ ำนวน  1  
เคร่ือง  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี
1.  มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  
800 VA (480 Watts
2.  สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อย
กว่ำ  15  นำที  ต้ังตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  
มีนำคม  2562

     2,400 อบต.นำไม้ไผ่
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แบบ ผด.02/1

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. 2563
โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
จัดท ำแผนท่ีภำษี

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนจัดท ำแผนท่ีภำษี จ ำนวน  1  เคร่ือง  
งบประมำณ 30,000.-
คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) 
จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำน
กรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 
GB จ ำนวน 1 หน่วย 
-มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 
ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
-ต้ังตำมรำคำท้องตลำด

   30,000 อบต.นำไม้ไผ่ กองคลัง
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