
 
ประกาศ เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ดว้ยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบ
กบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และ
คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพือ่ให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการ
เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา  
    ""น ้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานท า"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา  
    พนัธกิจ  
     1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
     2. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  
     3. สร้างจิตส านึกในการบ ารุงรกัษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
     4. ส่งเสริมการเกษตรอินทรียแ์ละชีวภาพ  
     5. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแ้ก่ประชาชน  
     6. เสริมสร้างการบริหารการจดัการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนบัสนุนการศึกษา  
     7. ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามยัของประชาชน  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันาไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
    การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและวฒันธรรม 
 
    การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 
 
    การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 
 
    การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 
 
    การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 
 
    การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จดัเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

21 90,220,900.00 23 115,133,300.00 67 150,144,555.00 71 165,262,355.00 70 171,050,355.00 



การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 13 2,190,000.00 13 2,190,000.00 16 3,893,000.00 16 3,893,000.00 16 4,143,000.00 

การพฒันาดา้นการพฒันาคนและ
สังคม 20 9,979,000.00 21 10,079,000.00 22 11,271,825.00 22 10,221,825.00 22 10,221,825.00 

การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและ
อนามยั 9 913,000.00 9 913,000.00 11 1,617,000.00 10 1,592,000.00 10 1,620,000.00 

การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 

การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิ
งแวดลอ้ม 14 24,142,000.00 14 22,942,000.00 20 58,592,000.00 20 61,792,000.00 18 53,792,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารและการ
จดัการ 24 6,831,000.00 24 6,831,000.00 26 6,159,100.00 24 6,831,000.00 24 6,831,000.00 

รวม 107 135,275,900.00 110 159,088,300.00 168 232,677,480.00 169 250,592,180.00 166 248,658,180.00 

 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ งบประมาณ 27,738,127 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้
ดงัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7 10,688,300.00 

การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและวฒันธรรม 12 2,432,292.00 

การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 15 6,062,000.00 

การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 7 366,810.00 

การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 7 1,990,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 22 6,168,725.00 

รวม 71 27,738,127.00 

 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการ
เรียน การสอนตลอดจนส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ 

438,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อประสิทธิภาพในการจดัการการศึกษาเพือ่
เตรียมความพร้อมให้กบัเด็ก3ขวบ 

ซ้ือครุภณัฑเ์พือ่ใชป้ฎิบติังานซ้ือชุด
นกัเรียนอุปกรณ์การเรียนส่ือการเรียน
การสอนจดัซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจง้ 

2.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ธรรมชาติจากประสบการณ์
ของเดก็ 3 ขวบ 

40,730.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็ 3 ขวบ ในการดูแลของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กไดเ้รียนรู้ธรรมชาติจากประสบการณ์  

1 ศูนย ์

3.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการทศันศึกษาเด็ก 3 ขวบ ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

40,730.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็ 3 ขวบ ในการดูแลของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีการพฒันาในทุกดา้น 

1 ศูนย ์



4.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการสงเคาระห์แก่เด็กนกัเรียน
ในต าบล นกัเรียน ยากจนและเด็ก
ดอ้ยโอกาส 

2,700.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเป็นกาลงทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนเพือ่
สนบัสนุนความพร้อมในการจดัการศึกษา
เพิ่มเติม 

เด็ก 3 ขวบ นกัเรียนในต าบลไผ่ด า
พฒันา นกัเรียนที่ยากจนและดอ้ย
โอกาส 

5.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรม 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออนุรกัษแ์ละส่งเสริมการสร้างจิตส านึกเห็น
คุณของวฒันธรรมและปลูกฝังค่านิยมความเป็น
ไทยเพือ่สืบทอดวฒันธรรมประเพณ๊ไทย 

ประเพณีลอยกะทง ประเพณีสงกรานต ์
ประเพณีแห่เทียน เขา้พรรษา  

6.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมรัฐ
พิธีต่าง ๆ  

147,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ 

งานรัฐพิธีที่ส าคญัเช่น 5 ธค 12 สค 
28 กค 3 มิย ปิยะมหาราชและงานรัฐ
พิธีที่มีหนงัสือสั่งการให้ อปท 
ด าเนินการตามวาระต่างๆ 

7.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็มีส่วนร่วมและรับบทบาทหนา้ที่ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

8.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
แก่เด็กนกัเรียน 

277,920.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กบัเดก็นกัเรียน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไผ่ด า
พ  ัฒนา 

9.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการจดัหาอาหารเสริม นม 319,212.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กบัเดก็นกัเรียน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไผ่ด า
พ  ัฒนา 

10.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
แก่เด็กนกัเรียน 

508,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กบัเดก็นกัเรียน โรงเรียนในต าบล(วดัวนัอุทิศฯ) 

11.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) 508,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กบัเดก็นกัเรียน โรงเรียนในต าบล(วดัวนัอุทิศฯ) 

12.  
การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวฒันธรรม 

โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้งดา้นศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีงานพิธีและรัฐพิธี 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อร าลกึบุญคุณวรีชนของไทยเพื่ออนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกเห็นคุณค่าชอง
วฒันธรรมและปลูกฝังค่านิยมความเปนไทย 

อ.วิเศษชยัชาญอุดหนุนการจดังานวนั
ร าลึกวีรชนแขวงเมืองวเิศษไชยชาญ 
งานรัฐพิธี 5 ธนัวา และ 12 สิงหา 28 

กรกฎาคม 3 มิถุนายน อุดหนุนจงัหวดั 

13.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณส านกังานเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพฒันา 

1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางในการคมนาคมที่ดีขึ้น 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่่ไม่
นอ้ยกว่า 50 ตร.ม. ขา้งศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กฯ (26,300) ช่วงที่ 2 กอ่สร้าง
ถนน คสล.หน้าเทศบาลฯ พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 33 ตร.ม. (14,700) 

14.  
การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,526,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น 

บา้นนางวนัดี เฉียบแหลม ถึงหนอง
เบิกไพร หมู่ท่ 8 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15 เมตร 



สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

15.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น 

สายบา้นนางบุญทิ้ง ถึงสะพานปูนท่าอู่ 
หมูที่ 1 กวา้ง 3 ม. ยาว 1,760ม. 
หนา 0.15 ม. 

16.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลูกรัง 

1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น 

นานางประภาศรี ศรีชมพู ถึงที่นานาง
โฉมเฉลา ยิ่งสม หมู่ 8 ก.3 ม.ยาว 
580ม. บา้นนางสละ ป้ันด า ถึงบ่อ
ตราชา้ง หมู่2 กวา้ง 3ม.ยาว 540ม. 

17.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการจดัท าระบบเสียงไร้สาย
และปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย 

1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฏรไดร้ับรู้ข่าวสารต่าง ๆ  หมููู่่ที่ 1-8 

18.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตริัชกาลที่ 10 

1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บริเวณส านกังานเทศบาล 

19.  

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตริัชกาลที่ 10 

1,526,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่่  10 

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 
10 จ านวน 3 จดุ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
2  

20.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนยป์ฎิบตัืการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดต าบล 

เด็ก เยาวชน นกัเรียน และประชาชน
ในพื้นที่ 

21.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการแข่งขนักีฬาดา้นยาเสพติด 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนั
กีฬาของหมู่บา้น 

เด็ก เยาวชน นกัเรียน และประชาชน
ในพื้นที่ 

22.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาและนนัทนาการ 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจดัซ้ือกีฬาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์นนัทนาการ หมู่ที่ 1-8 

23.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคแ์ละงาน
ประชาสัมพนัธ์สนบัสนุน
หนงัสือพิมพแ์ละวารสาร
อินเทอร์เน็ตต าบลเพื่อประชาชน 

204,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพิ่มช่องทางการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารเพือ่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล 

ประชาชนในเขตต าบลที่มีการอ่าน
หนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้นและทุก
หมู่บา้น 

24.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมภาวะผูน้ าแก่สตรี
ในชุมชน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน ประชาชนในต าบลไผ่ด าพฒันา 

25.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพให้ผูสู้งอาย ุ 5,724,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

ให้การสงเคาระหป์ระชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ประชาชนผูสู้งอาย ุในเขตพื้นที่ 

26.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรและ
สนบัสนุนการเกษตร 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรผูด้อ้ยโอกาส
ฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพในต าบล 

ประชาชนในต าบลไผ่ด าพฒันา 

27.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการรักและห่วงใยใส่ใจ
ผูสู้งอาย ุ

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ผูสู้งอายไุดท้  าบุญไหวพ้ระ ให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ 

ผูสู้งอายตุ าบลไผ่ด าพฒันา 



28.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการอุดหนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลไผ่ด าพฒันา 

2,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน
ต าบลไผ่ด าพฒันา 

สมทบเงินให้กบัสมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

29.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อดูแลรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและบรรเทาสา
ธารณภยัในต าบล 

ฝึกอบรมทบทวนและสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน ศูนย ์อปพร. 

30.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการรณรงคป้์องกนัอุบตัเิหตุ
ทางถนน 

2,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนใู่นช่วง
เทศกาลส าคญั 

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์ฯลฯ 

31.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนชุดปฏิบตัิการกู้
ชีพกูภ้ยั 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อช่วยเหลอืเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั/ผูเ้จ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

การจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินระดบั
ทอ้งถิ่นประชาชนในเขตพื้นที่ 

32.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการเพื่่อปกป้องสถาบนัส าคญั
ของชาติ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อด าเนินการหรือสนบัสนุนกิจกรรมปกป้อง
สถาบนัส าคญัของชาติ 

ในเขตพื้นที่ต  าบลไผ่ด าพฒันา 

33.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองมือและ
อุปกรณป้์องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อดูแลรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและบรรเทาสา
ธารณภยัภายในต าบล 

จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์บรรเทาสา
ธารณภยั 

34.  
การพฒันาดา้นการ
พฒันาคนและสังคม 

โครงการอุดหนุนชมรมผูสู้งอายุ 40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนชมรมผูสู้งอายฯุ ต าบลไผ่ด าพฒันา ผูสู้งอายตุ าบลไผ่ด าพฒันา 

35.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

2,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

36.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โครงการป้องกนัโรคเอดส์  2,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนั อบรม ประชาสัมพนัธ์ 

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

37.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โดรงการอาหารปลอดภยั 50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

จดัอบรมให้ความรู้กบัประชาชนทัว่ไป ประชาชนต าบลไผ่ด าพฒันา 

38.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โครงการส่งเสริมพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

185,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพดา้น
สาธารณสุขในต าบล 

กลุ่ม อสม. หมอหมู่บา้น กลุ่มสตรี 
ประชาชน 

39.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

สนบัสนุกองทุนระบบหลกัประกนั
สุขภาพ (สปสช.) 

94,810.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในต าบล กองทุน สปสช. 

40.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โครงการจดักิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจงัหวดัอ่างทอง 

8,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง

เพื่อจดักิจกรรมอนัเู่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน
จงัหวดัอ่างทอง 

เหล่ากาชาดจงัหวดัอ่างทอง 



ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

41.  
การพฒันาดา้นการ
สาธารณสุขและ
อนามยั 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดอยา่งยัง่ยืน 

25,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

ป้องกนัปัญหายาเสพติดอยา่งยัง่ยืน อ าเภอวเิศษชยัชาญ 

42.  
การพฒันาดา้นการ
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน
ประชาสัมพนัธ์ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่่งเสริมการทอ่งเที่ยวพิพิธภณัฑบ์า้นเรือน
ไทย และต าบลไผ่ด าพฒันา 

พิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทยและต าบลไผ่
ด าพฒันา 

43.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

อุดหนุนกิจการประปา 300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อใชใ้นการกิจการประปาของเทศบาล อุดหนุนกิจการประปาเทศบาล 

44.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

จดัหาถงัรองรับขยะ 0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 

45.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

จดัการขยะชุมชนและการรณรงค์
ก าจดัขยะในครัวเรือนอยา่งถูก
สุขลกัษณะประสานหน่วยงานอื่น
ในการจดัเก็บขยะ 

1,601,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อลดปริมาณขยะ หมู่ที่ 1-8 

46.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

เคร้่ืองตดัหญา้ขอ้แข็ง 19,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้ต าบลมีสภาพภูมิทศัน์ที่สวยงาม หมู่ที่ 1-8 

47.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

โครงการรณรงคค์วบคุมคุณภาพ
อากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

จดัอบรมให้ความรู้การรณรงคค์ุณภาพอากาศ
และส่่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียน เยาวชน ประชาชนต าบลไผ่
ด าพฒันา 

48.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนดูแลและป้องกนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในต าบล
ไู่ผ่ด าพฒันา ส่งเสริมการประหยดัพลงังานเพื่อ
คดัแยกขยะในครวัเรือน 

หมู่ที่ 1-8 

49.  
การพฒันาดา้น
ทรัพยากรและส่่ิงแวด
ลอ้ม 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาล ส ่านกังานเทศบาล 

50.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลงาน
ของเทศบาล 

1,125,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประชาชนในเขตพื้นที่ 

51.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

ปรับปรุงและพฒันาเวป็ไซด์ของ
เทศบาล 

1,125,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารของประชาชน เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 



52.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

โครงการประชาคมหมู่บา้นระดบั
ทอ้งถิ่้น 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 1-8 

53.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม 1,125,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

หมู่ที่ 1-8 

54.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน 

4,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อยึดเหน่ียวจิตใจให้ประพฤติปฎิบติัแต่ส่ิงที่ดี
งาม 

ผูบ้ริหาร สมาชิก พนกังานและลูกจา้ง 

55.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

204,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดในการท างาน 
ผูบ้ริหาร สมาชิก พนกังานและลูกจา้ง 
ผูน้ าชุมชน 

56.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบตัิการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง 

25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

1.เพื่อเป็นสถานที่กลางตามระเบียบว่าดว้ย
ค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ของ ท อปมท พ.ศ.2560 ขอ้ 19 2.เพื่อ
เป็นสถานที่กลางในการรวบรวมระเบียบ
กฏหมาย หนงัสือสั่งการและขอ้มูลอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อให้เป็นสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

57.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

โครงการประชาสัมพนัธ์การช าระ
ภาษ ี

204,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อพฒันาการจดัเก็บรายได ้
การจดัท าป้ายแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
ความรู้ในดา้นภาษีแก่ประชาชน 

58.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัท าทะเบยีนแผนที่ภาษี 204,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อพฒันาการจดัเก็บรายได ้ ทะเบียนแผนที่ภาษี 

59.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑส์ านกังาน 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑส์ านกังาน 

60.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว 

35,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 

61.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 
ซ้ือวสัดุและครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

62.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

63.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทย ุ

80,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

64.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 
ซ้ือวสัดุและครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 

65.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัซ้ือวสัดกุ่อสร้าง 650,725.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฎิบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑก์่อสร้าง 

66.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ้ือวสัดุและครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 

67.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุและครุภณัฑก์ารเกษตร 80,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑเ์กษตร 



ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

68.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัหาวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

120,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

69.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

การซ่อมแซมและบ ารุงทรัพยสิ์น
ของเทศบาล 

204,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

70.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

รถส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 788,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 1 คนั 

71.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารและการจดัการ 

จดัซ้ือฉากกั้นห้องคร่ึงกระจกขดัลาย 50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
ขนาดกวา้ง 30 ซม. ยาว 150 ซม. 
จ  านวน 10 แผง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จ านวนเงิน 15,801,667 บาท มีการเบกิจ่าย
งบประมาณ จ านวน 38 โครงการ จ านวนเงิน 14,344,479 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและวฒันธรรม 7 1,949,610.32 7 1,949,610.32 

การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 5 5,584,820.50 5 5,584,820.50 

การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 6 276,441.00 6 276,441.00 

การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ     

การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 3 1,688,579.00 3 1,688,579.00 

การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 17 4,845,028.50 17 4,845,028.50 

รวม 38 14,344,479.32 38 14,344,479.32 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ที่มีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 438,000.00 395,000.00 395,000.00 43,000.00 

2.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษระ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

50,000.00 1,272.00 1,272.00 48,728.00 

3.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรอง
และพิธีการ 

147,000.00 89,760.00 89,760.00 57,240.00 

4.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 

277,920.00 277,920.00 277,920.00 0.00 

5.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 319,212.00 258,618.32 258,618.32 60,593.68 



6.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 508,000.00 463,520.00 463,520.00 44,480.00 

7.  
การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและ
วฒันธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 508,000.00 463,520.00 463,520.00 44,480.00 

8.  การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

204,000.00 132,820.50 132,820.50 71,179.50 

9.  การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 5,724,000.00 5,442,000.00 5,442,000.00 282,000.00 

10.  การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 
โครงการรักและห่วงใยใส่ใจ
ผูสู้งอาย ุ

10,000.00 9,400.00 9,400.00 600.00 

11.  การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 
ค่าใชจ้่ายโครงการรณรงค์
ป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนน 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

12.  การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 
ค่าใชจ้่ายโครงการรณรงค์
ป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนน 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

13.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 
ค่าใชจ้่ายโครงการรณรงค์
ป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนน 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

14.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 
ค่าใชจ้่ายโครงการรณรงค์
ป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนน 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

15.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษระ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

50,000.00 1,272.00 1,272.00 48,728.00 

16.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั เงินอุดหนุนส่วนราชการ 185,000.00 160,000.00 160,000.00 25,000.00 

17.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 94,810.00 94,810.00 94,810.00 0.00 

18.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 19,759.00 19,759.00 5,241.00 

19.  การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 
เงินช่วยเหลอืงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 

300,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 

20.  การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,601,000.00 1,487,307.00 1,487,307.00 113,693.00 

21.  การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษระ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

50,000.00 1,272.00 1,272.00 48,728.00 

22.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,125,000.00 1,100,089.00 1,100,089.00 24,911.00 

23.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,125,000.00 1,100,089.00 1,100,089.00 24,911.00 

24.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ โครงการจดัประชุมประชาคม 10,000.00 9,700.00 9,700.00 300.00 

25.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,125,000.00 1,100,089.00 1,100,089.00 24,911.00 

26.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

204,000.00 132,820.50 132,820.50 71,179.50 

27.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 19,759.00 19,759.00 5,241.00 

28.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

204,000.00 132,820.50 132,820.50 71,179.50 



29.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

204,000.00 132,820.50 132,820.50 71,179.50 

30.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุส านกังาน 50,000.00 40,507.00 40,507.00 9,493.00 

31.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุงานบา้นงานครัว 35,000.00 26,316.00 26,316.00 8,684.00 

32.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 29,700.00 29,700.00 300.00 

33.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 80,000.00 27,866.00 27,866.00 52,134.00 

34.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุก่อสร้าง 650,725.00 648,325.00 648,325.00 2,400.00 

35.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

30,000.00 24,300.00 24,300.00 5,700.00 

36.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุการเกษตร 80,000.00 73,720.00 73,720.00 6,280.00 

37.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 120,000.00 113,286.50 113,286.50 6,713.50 

38.  การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

204,000.00 132,820.50 132,820.50 71,179.50 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 67 150,144,555.00 7 10,688,300.00     

2.การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปและวฒันธรรม 16 3,893,000.00 12 2,432,292.00 7 1,949,610.32 7 1,949,610.32 

3.การพฒันาดา้นการพฒันาคนและสังคม 22 11,271,825.00 15 6,062,000.00 5 5,584,820.50 5 5,584,820.50 

4.การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและอนามยั 11 1,617,000.00 7 366,810.00 6 276,441.00 6 276,441.00 

5.การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 6 1,000,000.00 1 30,000.00     

6.การพฒันาดา้นทรัพยากรและส่่ิงแวดลอ้ม 20 58,592,000.00 7 1,990,000.00 3 1,688,579.00 3 1,688,579.00 

7.การพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการ 26 6,159,100.00 22 6,168,725.00 17 4,845,028.50 17 4,845,028.50 

รวม 168 232,677,480.00 71 27,738,127.00 38 14,344,479.32 38 14,344,479.32 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 



นายไพโรจน์ พวงศิริ นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0814076070 - 

นายวิรัตน์ เรียนลึก รองนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0928989761 - 

นายมนสั บุญสม รองนายกเทศมตรีต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0910766453 - 

นายเกรียงไกร พนัธุสะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0854475688 - 

นางจ านงค ์พึ่งสมศกัด์ิ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0861377713 - 

นายวิชาญ กมลฉ ่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0912582144 - 

นายไสว เรียนลึก ผู้ ู ทรงคุณวุฒ ิ 035-864309 - - 

นายปรีชา เกษสังข ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 035-864309 - - 

นายปัญญา เพง็แจ่มศรี ผูท้รงคุณวุฒ ิ 035-864309 - - 

นางโสภี ฉิมฉวี ตวัแทนภาคราชการ 035-864309 - - 

นายสิทธา สอาดศรี ตวัแทนภาคราชการ 035-864264 0830161151 - 

นายไพรัตน์ รุ่งแสง ตวัแทนภาคราชการ 035-864303 0819471185 - 

นายนนทวิทย ์ผ่องประชุม ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางสาวสุจิรา สุขสักขี ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นายวิรัตน์ ผดุงผิว ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035864309 - - 

นายสุรศกัด์ิ นิลรักษา ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางสายชล นิลรักษา ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางสาวจิราพร รวมภกัดี ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลดัเทศบาล 035-864309 0950560920 - 

นางสาวอจัจิมา จุลสอาด นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-864309 0871157795 - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอนนัต์ เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล 035-864309 - - 

นายพวน อยุอ่าจินต ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 - - 

นางจุฑามาส สมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 - - 

นายมงคล คงมัน่ ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางพรทิพย ์พยงุญาต ิ ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางศุภราภรณ์ ผ่องพนัธ์ุงาม ตวัแทนภาคราชการ 035-864264 0860825490 - 

นายสมนึก อ่องละออ ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 0819211947 - 



นางสาวอจัจิมา จุลสอาด นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-864309 0871157795 - 

นางพีรญา แสงรูจี ผูอ้  านวยการกองคลงั 035-864309 0892395381 - 

นายสมนึก บ ารุงญาติ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 035-864309 - - 

นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ตวัแทนภาคราชการ 035-864303 0639573432 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลดัเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 035-864309 0950560920 - 

นางพีรญา แสงรูจี ผูอ้  านวยการกองคลงั 035-864309 0892395381 - 

นายมนสั เอี่ยมสุเมธ นายช่างโยธา 035-864309 0890903767 - 

นางภทัรวดี แกว้กระจาย ผอ้  านวยการกองการศึกษาฯ 035-867309 0981890507 - 

นางค านึง แกว้อร่าม ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นายเล็ก กิจเนตร ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นายจรัญ อาจดี ผูแ้ทนประชาคมต าบล 035-864309 - - 

นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 035-864309 - - 

นางสาวอจัจิมา จุลสอาด นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-867309 0871157795 - 

 

    ทัง้น้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันาทราบ เพื่อจะไดพ้จิารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัที่ 22 เมษายน 2564 

 
 
                                                              นายกเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 
 

ขอ้มูล ณ 22/04/2564 

 


