
ลําดบั
ที

ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงลกูรัง

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

440,500.00 เพอืใหร้าษฎรมี
เสน้ทาง

คมนาคมทดีขีนึ

บรเิวณบา้นนาย
วเิศษ กมลฉํา
เลยีบคลองลาด

มะไฟถงึ
ถนนลาดยางวัด
หนิงอก หมูท่ ี1/
บรเิวณรอบ
หนองเบกิไพร
หมูท่ ี8/บรเิวณ
รอบยบงึลาด
มะไฟหมูท่ ี1/ 
หมทู ี1-8 ใน

ตําบลใชร้ถเกรด

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลไผดํ่าพัฒนา  มดีังนี
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2 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการปผูวิ
จราจรแอสฟัสตกิ

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

5,683,000.00 เพอืใหร้าษฎรมี
เสน้ทาง

คมนาคมทดีขี ้นึ

สายบา้นนายสงา่
 ประชมุชนื หมูท่ี
 1/สายบา้นนาง
วรรณา  เฉียบ
แหลม หมูท่ ี6/
สายบา้นนาง
ขวัญจติต ์เฉียบ
แหลม หมูท่ ี8/
ซอยบา้นนาง
ออ่น กลนิชนื 
หมูท่ ี4/ ซอย
บา้นนายทติย ์
ยอดสละด ีหมูท่ี
 4/บรเิวณโคง้
บา้นนายสงบ  
บญุบรรดาลถงึ
สดุเขตไผดํ่าฯ 

หมูท่ ี4

3 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กขา้มคลองไผ่

ดําฯ

40,000.00 เพอืใหร้าษฎรมี
เสน้ทาง

คมนาคมทดีขีนึ

บรเิวณบา้นนาย
เสกสรร   พงึ
สมศักด ิหมูท่ ี3
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4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและ
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
พรอ้มตดิตงัโคม

345,000.00 เพอืให ้
ประชาชนไดใ้ช ้
ในการสญัจรไป
มาในยามคําคนื

บรเิวณหนา้วัด
วันอทุศิเรยีบ
คลองไผดํ่าถงึ
หมู ่3/หนา้วัดถงึ
 ศนูย ์อปพร./
บรเิวณบา้นนาย
ปรชีา เกษสงัข/์
บรเิวณหนา้บา้น
นายจํารัส พวง
สายหยุดุ/

บรเิวณทางลาด
มะไฟ/บรเิวณ
รอบบงึลาดจนิ
จาน/บรเิวณ
บา้นนางมาร ี 
ธปุสวัสด/ิศาลา
ประชาคม หมู ่
2/บรเิวณบา้น
นายปรกึ เนยีม
หอม/เลยีบคลอง
 หมู ่5-4/บรเิวณ
หมู ่6ถงึหมู ่8

5 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรับปรงุระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะท ้งั
ตําบลพรอ้มตดิตงั

โคมไฟ

100,000.00 เพอืให ้
ประชาชนไดใ้ช ้
ในการสญัจรไป

มา

หมูท่ ี1-8

6 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการกอ่สรา้ง
ประปาหมูบ่า้นแบบ
บาดาลขนาดใหญ่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

2,810,600.00 เพอืใชก้บัระบบ
ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่

หมูท่ ี1-8 จํานวน
 1 จุด
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7 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการปผูวิ
จราจรแอสฟัสตกิ

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

2,753,800.00 เพอืใหร้าษฏรมี
เสน้ทาง

คมนาคมทดีขีนึ

เสน้หนา้วัด-บาง
ตาเฉือน หมูท่ ี

1-หมุูท่ ี3 กวา้ง 4
 ม.ยาว 1,880 ม.

8 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการซอ่มสรา้ง
ถนน คสล.

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

2,929,200.00 เพอืใหร้าษฏรมี
เสน้ทาง

คมนาคมทดีขีนึ

เสน้ปากคลอง
แพหมูท่ ี1 ถงึ

บา้นนางสาววันดี
 เฉียบแหลม หมู่
 8 กวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 3,644 ม.

9 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า

180,000.00 ขยายเขตไฟฟ้า
บรเิวณอาคาร
สํานักงาน

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล
ไผดํ่าพัฒนา 
หมุท่ ี6

10 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการขดุลอก
ดาดคอนกรตี หมูท่ี

 3

76,900.00 ขดุลอกดาดจาก
แยกบงัตาเฉือน
ถงึรา้ยขายหมปิูง
 วางทอ่บรเิวณ
ทางเขา้บา้นเกาะ

 หมูท่ ี3

-ขดุลอกดาด
บรเิวณศาลาหมู่
ท ี3 -วางทอ่
บรเิวณทางเขา้
บา้นเกาะหมูท่ ี3 
ระยะทางยาว 

917 ม. ทอ่ขนาด
 0.60 ม. ยาว 

1.00 ม.  จํานวน 
29 ทอ่น

11 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการกอ่สรา้ง
ซุม้เฉลมิพระเกยีรติ

รัชกาลท ี10

350,000.00 เพอืเฉลมิพระ
เกยีรตรัิชกาลท ี

10

ทสํีานักงาน
เทศบาลตําบล
ไผดํ่าพัฒนา 
หมูท่ ี6
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12 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการจัดซอื
เรอืสแตนเสส

50,000.00 เพอืเก็บวัชพชื
ในลําคลอง
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา

2 ลํา

13 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรยีน

548,000.00 เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการทดีี
ใหก้บัเด็ก
นักเรยีน

โรงเรยีนในตําบล

14 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการจัดหา
อาหารเสรมิ(นม)

278,548.00 เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการทดีี
ใหก้บัเด็ก
นักเรยีน

โรงเรยีนในตําบล

15 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการอดุหนุน
หน่วยงานอนืที
เกยีวขอ้งดา้น

ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีงานพธิี
และรัฐพธิี

100,000.00 เพอืรําลกึถงึ
บญุคณุวรีชน
ของไทยเพอื
อนุรักษ์และ
สง่เสรมิการ
สรา้งจติสํานกึ
เห็นคณุคา่ของ
วัฒนธรรมและ
ปลกูฝังคา่นยิม
ความเป็นไทย

อดุหนุนอําเภอ
วเิศษชยัชาญ 
อดุหนุนการจัด
งานวันรําลกึวรี
ชนแขวงเมอืง
วเิศษไชยชาญ 
งานรัฐพธิ ี5 
ธันวาและ 12 
สงิหา อดุหนุน
จังหวัดงาน

เสด็จประพาศตน้
เมอืงอา่งทอง 

ฯลฯ
16 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการจัดหาวัสดุ

 อปุกรณ์สอืการ
เรยีน การสอน
ตลอดจนสอืการ
เรยีนรูต้า่ง ๆ

56,100.00 เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพใน
การจดการศกึษา

เพอืเตรยีม
ความพรอ้ม

ใหก้บัเด็ก 3 ขวบ

จัดซอืครภุณัฑ์
เพอืใชป้ฎบิติ
งาน ซอืชดุนักเร
รยีน อปุกรณ์การ
เรยีน สอืการ
เรยีนการสอน 
จัดซอืเครอืง
เลน่กลางแจง้
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17 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการทัศน
ศกึษาเด็ก 3 ขวบ
ของศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

70,000.00 เพอืใหเ้ด็ก 3 
ขวบในการดแูล
ของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กมกีาร

พัฒนาในทกุดา้น

1 ศนูย์

18 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการ
สงเคราะหแ์กเ่ด็ก
นักเรยีนในตําบล 
นักเรยีนยากจนและ
เด็กตอ้ยโอกาส

70,000.00 เพอืเป็น
ทนุการศกึษาแก่
เด็กนักเรยีนเพอื
สนับสนุนความ
พรอ้มในการจัด
การศกึษา
เพมิเตมิ

เด็ก 3 ขวบ
นักเรยีนใน
ตําบลไผดํ่า

พัฒนา นักเรยีน
ทยีากจนและ
ดอ้ยโอกาส

19 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

200,000.00 เพอือนุรักษ์และ
สง่เสรมิการ
สรา้งจติสํานกึ
เห็นคณุของ
คณุคา่ของ

วัฒนธรรมและ
ปลกูฝังคา่นยิม
ความเป็นไทย
เพอืสบืทอด
วัฒนธรรม

ประเพณีไทย

ประเพณีวันลอย
กระทง/
ประเพณี
สงกรานต/์
ประเพณีแห่

เทยีนเขา้พรรษา
 ฯลฯ
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20 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการสง่เสรมิ
การจัดกจิกรรมรัฐ

พธิตีา่ง ๆ

250,000.00 เพอื
เทดิพระเกยีรติ
ในวโรกาสตา่ง ๆ

งานรัฐพธิทีี
สําคัญ และงาน

รัฐพธิทีมีี
หนังสอืสงัการให ้

 อปท. และ
โครงการ/

กจิกรรมอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนทมีา
รว่มงานรัฐพธิี
และวันสําคัญ

ตา่ง ๆ

21 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการกจิกรรม
วันเด็กแหง่ชาติ

80,000.00 เพอืใหเ้ด็กมสีว่น
รว่มและรับรู ้
บทบาทหนา้ที

เด็กและเยาวชน
ในเขตพนืที

22 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรยีน

174,700.00 เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการทดีี
ใหก้บัเด็ก
นักเรยีน

ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา

23 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการจัดหา
อาหารเสรมิ(นม)

670,960.00 เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการทดีี
ใหก้บัเด็ก
นักเรยีน

ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา

24 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการสง่เสรมิ
การทอ่งเทยีวงาน
ประชาสมัพันธ์

50,000.00 เพอืสง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว
พพิธิภณัฑ์

บา้นเรอืนไทย
และตําบลไผดํ่า

พัฒนา

พพิธิภณัฑ์
บา้นเรอืนไทย
และตําบลไผดํ่า

พัฒนา
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25 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลีปและวัฒนธรรม โครงการอดุหนุน
หน่วยงานอนืที
เกยีวขอ้งดา้น

ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีงานพธิี
และรัฐพธิี

45,000.00 เพอืรําลกึถงึ
บญุคณุวรีชน
ของไทย เพอื
อนุรักษ์และ
สง่เสรมิการ

สรา้งจติสํานนกึ
เห็นคณุคา่ของ
วัฒนธรรมและ
ปลกูฝังคา่นยิม
ความเป็นไทย

อดุหนุนอําเภอ
วเิศษชยัชาญ 1.
โครงการรัฐพธิ ี
28 กรกฎาคม 
และ 12 

สงิหาคมของ
ทกุปี  2.

โครงการถวาย
ดอกไมจ้ันทน์
ในพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทร
มหาภมูพิลอ
ดลุยเดช

26 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการอดุหนุน
ชมรมผูส้งูอายุ

68,000.00 เพอือดุหนุน
ชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา

ผูส้งูอายตํุาบล
ไผดํ่าพัฒนา

27 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ

10,000.00 เพอืสง่เสรมิ
กจิกรรมศนูย์
ปฎบิตักิารตอ่สู ้
เพอืเอาชนะยา
เสพตดิตําบลฯ

เด็ก เยาวชน 
นักเรยีนและ

ประชาชนในพนืที

28 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นยาเสพตดิ

10,000.00 เพอืสง่เสรมิและ
สนับสนุนการ
จัดการแขง่ขนั
กฬีาของหมูบ่า้น

เด็ก เยาวชน 
นักเรยีนและ

ประชาชนในพนืที



ลําดบั
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29 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม จัดซอือปุกรณ์กฬีา
และนันทนาการ

10,000.00 เพอืจัดซอืชดุ
กฬีา อปุกรณ์
กฬีา อปุกรณ์
นันทนาการ

หมูท่ ี1-8

30 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม สง่เสรมิกจิกรรม
รณรงคแ์ละงาน
ประชาสมัพันธ์
สนับสนุน

หนังสอืพมิพแ์ละ
วารสาร

อนิเตอรเ์น็ตตําบล
เพอืประชาชน

20,000.00 เพมิชอ่งทางการ
รับรูข้อ้มลู
ขา่วสารเพอื
ประชาสมัพันธ์
กจิกรรมของ
เทศบาล

ประชาชนใน
เขตตําบลมทีี

อา่น
หนังสอืพมิพ์
ประจําหมูบ่า้น
และทกุหมูบ่า้น

31 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการสง่เสรมิ
ภาวะผูนํ้าแกส่ตรี

ในชมุชน

10,000.00 เพอืเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

ประชาชนใน
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา

32 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม สงเคราะหเ์บยียงั
ชพีใหผู้ส้งูอาย ุผู ้
พกิารและผูป่้วย

เอดส์

6,217,200.00 ใหก้าร
สงเคราะห์

ประชาชนและ
ผูเ้กยีวขอ้ง

ประชาชน 
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร
 ผูป่้วยเอดสใ์น
เขตพนืที

33 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการ
สงเคราะห์

ชว่ยเหลอืประชาชน

10,000.00 ประชาชน 
เยาวชน เด็ก
นักเรยีนที

ยากจนและดอ้ย
โอกาส

ประชาชน 
เยาวชน เด็ก
นักเรยีนที

ยากจนและดอ้ย
โอกาสทอีาศัย
อยูใ่นเขต
เทศบาล

34 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการรักและ
หว่งใยใสใ่จผูส้งูอายุ

10,000.00 เพอืใหผู้ส้งูอายุ
ไดทํ้าบญุไหว ้
พระ ใหค้วามรู ้
ในการดแูล
สขุภาพ

ผูส้งูอายใุน
ตําบลไผดํ่า
พัฒนา
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35 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

30,000.00 เพอืดแูลรักษา
ความสงบ

เรยีบรอ้ยและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในตําบล

ฝึกอบรม
ทบทวนและ
สนับสนุนการ
ดําเนนิงานศนูย ์

อปพร.

36 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการรณรงค์
ป้องกนัอบุตัเิหตุ

ทางถนน

60,000.00 เพอืป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนในชว่ง

เทศกาลสําคัญ

เทศกาลปีใหม/่
เทศกาล
สงกรานต์

37 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการสนับสนุน
ชดุปฎบิตักิารกูช้พี

กูภ้ยั

10,000.00 เพอืชว่ยเหลอื
เบอืงตน้แก่
ผูป้ระสบภยั/ผู ้
เจ็บป่วยฉุกเฉนิ

การจัดระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉนิระดับ
ทอ้งถนิ

ประชาชนใน
เขตพนืที

38 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการเพอื
ปกป้องสถาบนั
สําคัญของชาติ

10,000.00 เพอืดําเนนิการ
หรอืสนับสนุน
กจิกรรมปกป้อง
สถาบนัสําคัญ
ของชาติ

เขตพนืทตํีาบล
ไผดํ่าพัฒนา

39 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการจัดซอื
เครอืงมอืและ
อปุกรณ์ป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

20,000.00 เพอืดแูลรักษา
ความสงบ

เรยีบรอ้ยและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัภายในตําบล

จัดซอืเครอืงมอื
และอปุกรณ์

บรรเทาสาธารณ
ภยั
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40 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการจัดซอืพนื
สนามฟตุซอล 

ขนาดกวา้ง 18x30 
ม. พรอ้มอปุกรณ์
บรเิวณลานกฬีา

เอนกประสงค ์หมูท่ี
 5 ตําบลไผดํ่า

พัฒนา

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

577,000.00 เพอืจัดซอืพนื
สนามฟตุซอ
ลพรอ้มอปุกรณ์

สนามฟดุซอล
ขนาดกวา้ง 

18x30 ม. พรอ้ม
อปุกรณ์บรเิวณ
ลานกฬีา

เอนกประสงค์
หมูท่ ี5

41 การพัฒนาดา้นการพัฒนาคนและสงัคม โครงการกอ่สรา้ง
ลานออกกําลังกาย
และสนามเด็กเลน่
หนา้สํานักงาน
เทศบาลแหง่ใหม่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

1,244,000.00 เพอืใชเ้ป็น
สถานทอีอก
กําลังกายของ
ประชาชนทวัไป
และเด็กเล็ก

ลานออกกําลัง
กายและสนาม
เด็กเลน่ ขนาด 
15x45 ม. หมู6่ 
หนา้สํานักงาน
เทศบาลแหง่ใหม่

42 การพัฒนาดา้นการสาธารณสขุและอนามยั โครงการสนับสนุน
กองทนุระบบ

หลักประกนัสขุภาพ

75,000.00 เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพของ
ประชาชนใน

ตําบล

กองทนุ สปสช.

43 การพัฒนาดา้นการสาธารณสขุและอนามยั โครงการจัด
กจิกรรม

สาธาณะประโยชน์
ตามภารกจิของ
เหลา่กาชาด

จังหวัดอา่งทอง

8,000.00 เพอืจัดกจิกรรม
อนัเป็น

ประโยชนต์อ่
ประชาชน

จังหวัดอา่งทอง

เหลา่กาชาด
จังหวัดอา่งทอง

44 การพัฒนาดา้นการสาธารณสขุและอนามยั โครงการป้องกนั
ควบคมุโรคตดิตอ่
และโรคระบาดอนื ๆ

75,000.00 เพอืป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก
เพอืป้องกนัโรค
พษิสนัุขบา้น 
เพอืป้องกนัโรค
ระบาดอนื ๆ

ป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก/
ป้องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้/ป้องกนั
โรคระบาดอนื ๆ
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45 การพัฒนาดา้นการเศรษฐกจิ สนับสนุนและ
สง่เสรมิกลุม่อาชพี

ตา่ง ๆ

10,000.00 เพอืใหก้ลุม่มี
เงนิทนุหมนุเวยีน
เพอืสรา้งอาชพี
เสรมิใหก้บั

ประชาชน เพอื
เพมิชอ่ง
ทางการ

จําหน่ายสนิคา้
กลุม่อาชพี

ใหก้บัประชาชน

รอ้ยละ80ของ
ประชาชนมี
รายไดเ้พมิขนึ

46 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม อดุหนุนกจิการ
ประปา

300,000.00 เพอืใชใ้นการ
กจิการประปา
ของเทศบาล

อดุหนุนกจิการ
ประปาเทศบาล

47 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม จัดการขยะชมุชน
และการรณรงค์
กําจัดขยะใน

ครัวเรอืนอยา่งถกู
สขุลักษณะ

ประสานหน่วยงาน
อนืในการจัดเก็บขยะ

67,200.00 เพอืลดปรมิาณ
ขยะ

หมูท่ ี1-8

48 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม เครอืงตัดหญา้ขอ้
แข็ง

19,000.00 เพอืใหตํ้าบลมี
สภาพภมูทัิศนท์ี

สวยงาม

หมูท่ ี1-8
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49 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพศนูย์
ปฎบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ

องคก์รปกรองสว่น
ทอ้งถนิ อําเภอ
วเิศษชยัชาญ  
จังหวัดอา่งทอง

20,000.00 1.เพอืเป็น
สถานทกีลาง
ตามระเบยีบวา่
ดว้ยคา่ใชจ้าย
เพอืชว่ยเหลอื
ประชาชนตาม
อํานาจหนา้ท ี
ของ อปท.พ.ศ.

2560 ขอ้ 19 
สําหรับอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน

และป็นศนูยฺ◌ฺ◌์
ปฎบิตักิารรว่ม

ในการ
ชว่ยเหลอื
ประชาชน

อําเภอวเิศษชยั
ชาญ

50 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ โครงการประชาคม
หมูบ่า้นระดับทอ้งถนิ

10,000.00 เพอืสง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มของ
ประชาชน

หมูท่ ี1-8

51 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดสง่บคุลากรเขา้
รับการฝึกอบรม

385,000.00 เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพ
และทักษะใน
การปฎบิตังิาน

ผูบ้รหิาร สมาชกิ
 พนักงาน และ

ลกูจา้ง

52 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ สง่เสรมิ คณุธรรม 
จรยิธรรมใน
หน่วยงาน

10,000.00 เพอืยดึเหนยีว
จติใจให ้

ประพฤตปิฎบิตัิ
แตส่งิทดีงีาม

ผูบ้รหิาร สมาชกิ
 พนักงาน และ

ลกูจา้ง
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53 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ สมัมนาและศกึษาดู
งานเพอืเพมิ

ประสทิธภิาพการ
ทํางาน

250,000.00 เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพใน
การทํางาน

ผูบ้รหิาร สมาชกิ
 พนักงาน

เทศบาลและ
ลกูจา้ง ผูนํ้า
ชมุชน

54 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดทําทะเบยีน
แผนทภีาษี

50,000.00 เพอืพัฒนาการ
จัดเก็บรายได ้

ทะเบยีนแผนที
ภาษี

55 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑสํ์านักงาน

257,800.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์
สํานักงาน

56 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑง์านบา้น

งานครัว

110,400.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑง์าน
บา้นงานครัว

57 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่

82,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่

58 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

คอมพวิเตอร์

181,200.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

คอมพวิเตอร์
59 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

360,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิยุ

60 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนสง่

70,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนสง่

61 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑก์ารศกึษา

27,400.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์
การศกึษา



ลําดบั
ที

ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

62 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดซอืครภุณัฑ์
กอ่สรา้ง

200,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดคุรภุณัฑ์
กอ่สรา้ง

63 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

วทิยาศาสตร์

50,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์

วทิยาศาสตร์
64 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดหาวัสดนํุามนั

เชอืเพลงิและหลอ่
ลนื

610,200.00 เพอืประโยฃน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอืวัสดนํุามนั
เชอืเพลงิและ
หลอ่ลนื

65 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ การซอ่มแซมและ
บํารงุทรัพยส์นิของ

เทศบาล

290,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

ซอ่มแซมและ
บํารงุรักษา

66 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ จัดซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑก์ารเกษตร

202,000.00 เพอืประโยชน์
ในการปฎบิตังิาน

จัดซอืวัสดแุละ
ครภุณัฑ์
การเกษตร

67 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ ถมดนิสํานักงาน
เทศบาลศนูย์
ราชการฯ

222,000.00 อาคารสํานักงาน
เทศบาลศนูย์
ราชการฯ

1 แหง่

68 การพัฒนาดา้นการบรหิารและการจัดการ โครงการจัดซอื
เครอืงปรับอากาศ

สํานักงาน

457,800.00 เพอืใชท้ี
สํานักงาน
เทศบาล

อาคารสํานักงาน
เทศบาล


