
                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือนแรก) 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
เหล็กคนข้าม หมู่ที่ 6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้าม ขนาด
กว้าง 1.60ม. ยาว 12ม.  

112,000 - บริเวณบา้นนางคำนึง  
พุฒซ้อน หมู่ที่ 6 

กองช่าง  

     แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม  
(งานไฟฟ้าและประปา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(สาธารณูปโภค) 
เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบประปา  ระบบเสยีงตามสาย 
หอกระจายข่าว หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

50,000 5,500.- ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองช่าง  

2 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
อุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอำเภอ
วิเศษชัยชาญ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอวิเศษ
ชัยชาญ ในการดำเนินงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

200,000 - บริเวณวดัหินงอก กองช่าง  

 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุของขวัญ 
ของรางวัล สำหรับเด็กรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมในวันเด็กประจำป ี

50,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองการศึกษาฯ 
 

 

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนำ
เด็กอนุบาลสามขวบไปศึกษาเรียนรู้
และทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

50,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ไผด่ำพัฒนา 

กองการศึกษาฯ  

3     โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  

1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศพด. จำนวน 154,3500บาท จำนวน 
30 คน อัตรา 21บาท จำนวน 245วัน 
2.ค่าจัดสื่อการเรยีนการสอน ศพด.
(รายหัว) จำนวน 51,000บาท จำนวน 
30 คน ๆ ละ 1,700บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ 
ศพด. จำนวน 33,900บาท  
-ค่าหนังสือเรียน  6,000บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 6,000บาท 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 9,000บาท 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,900 

239,250 112,450.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ไผด่ำพัฒนา 

 

กองการศึกษาฯ  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 

 
การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว          
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหารอาหารเสริม 
(นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นท่ี 
1.โรงเรียนวดัวันอุทิศ จำนวน 120 
คน ๆ ละ 7.82บาท จำนวน 260 
วัน เป็นเงิน 243,984บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จำนวน 30 
คน ๆ ละ  7.82บาท จำนวน 260
วัน เป็นเงิน 60,996บาท 

304,980 139,633.92 
 

รร.วัดวันอุทิศ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ไผด่ำพัฒนา, 

 

กองการศึกษาฯ  

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน สพฐ.   
จำนวน 120 คน  ๆ ละ 21บาท 
200 วัน 

504,000 245,868.- โรงเรียนวดัวันอุทิศฯ กองการศึกษาฯ  

6 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ 
เงินสงเคราะห์แก่ประชาชน เยาวชน 
เด็กนักเรยีน ท่ียากจนและ 
ด้อยโอกาสที่อยู่อาศยัในเขตเทศบาล 

10,000 - นักเรียนท่ียากจนและ 
ด้อยโอกาส  

 ในเขตเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองการศึกษาฯ  

 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์และ 
การจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัด
งานประเพณตี่าง ๆ เช่น  ประเพณี
ลอยกระทง ,ประเพณีวันสงกรานต์  
วันครอบครัว วันผูสู้งอายุ ,ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การประกวด
แข่งขันกีฬาและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 

50,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

กองการศึกษาฯ  

2 โครงการจดัขบวนแห่เพื่อ
รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดขบวน
รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 

50,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

 

กองการศึกษา  

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจดังานรำลึกวีรชน
แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 
ประจำปี 2565 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญโครงการ
จัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ ประจำปี 2565 

100,000 - ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิเศษชัยชาญ 

กองการศึกษาฯ  

 
 
 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการพิธีการ (รัฐพิธี) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
การจ้างเหมาบริการในการจัดงานพิธี รัฐ
พิธี ราชพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 3 มิถุนายน วันปิยมหาราช 
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่ และงานรัฐพิธีที่มี
หนังสือสั่งการให้ อปท.ดำเนินการในวาระ
ต่าง ๆ ฯลฯ การประดับธงชาติการตกแต่ง
สถานท่ีเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส 
ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน
และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายสำหรับ
กิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน ์

50,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจดังานรัฐพิธี  
28 กรกฎาคม 2565 และ 3 
มิถุนายน 2565,12 สิงหาคม 
2565 , 13 ตุลาคม 2564   
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ โครงการจัดงานรัฐพิธี 
28 กรกฎาคม 2565 , 3 มิถุนายน 2565 
,12 สิงหาคม 2565 , 13 ตุลาคม 2564  
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ 

15,000 - ที่ทำการปกครอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ 

สำนักปลดั  

 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด เช่น วัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
การจัดส่งทีมไปทำการแข่งขัน เงินค่าบำรุง
ทีม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล 
ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขัน รวมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของ
หมู่บ้าน/ตำบลและการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
 

20,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองการศึกษาฯ  

2. วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
กีฬาประจำหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล 
เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
 

20,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองการศึกษาฯ  

 
 
 

 
 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1. โครงการรักและห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักและ
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 

10,000 - พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

2. เงินอุดหนุนกจิการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายฯุ
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
การดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกุศล
ที่มีวัตถุประสงค์จะดำเนินงานการกุศล
และจัดตั้งตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั ตาม
โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายฯุ ตำบลไผ่
ดำพัฒนา 
 

40,000 - ชมรมผูสู้งอายุฯ 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 

 
 
 



  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

40,000 - กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลไผ่ดำ

พัฒนา 

สำนักปลดั  

2 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน
สร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ )ตำบลไผ่ดำพฒันา 
 

6,034,800 2,867,800.- ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

3 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 
 

1,231,200 619,600.- ผู้พิการในพื้นที่ 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

4 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

24,000 12,000.- ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

 
 

 
 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดั
บที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการหรือ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อ
ปกป้องสถาบันของชาติ 

5,000 - พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เช่น คา่วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
เช่น การประชุม การอบรม กิจกรรมรณรงค์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมตามแนว
ทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด  

5,000 - พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

4 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
แก่สตรีในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ภาวะผู้นำแก่สตรี บทบาทสตรี การพัฒนา
สตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น การให้
ความรู้การพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนใน
พื้นที่การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ใหค้วาม
ช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  ได้แก่ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งบทบาทสตรี การยุตคิวามรุนแรงใน
ครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 
อันควร  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

5,000 - พื้นทีใ่นเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทน
การใช้สอย อปพร. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน  
เงินสมนาคณุวิทยากรในการฝึกอบรม  ฯลฯ 

45,000 12,000.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพฒันา 

สำนักปลดั  

2 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวนให้กับอปพร. การดำเนิน
กิจกรรมของศูนย์ อปพร. การจัดตั้งเวรยาม
เฝ้าระวังเหตรุ้าย การรักษาความปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในตำบล เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
ภัยแล้ง ฯลฯ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ซึง่นำความ
เสียหายและสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนหรือเทศบาล โดยหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการช่วยเหลือแกผู่้ประสบภยัเปน็ไปตามที่
เทศบาลกำหนดและรายจ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการช่วยเหลือประชาชนและโครงการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสมาชิก 
อปพร. ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาล   

5,000 - พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 
อปพร. 

5,000 - เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม ่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ 

5,000 300.- พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

5 โครงการสนับสนุน 
ชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภยั 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉกุเฉิน 
ตลอดจนอุปกรณ์กูภ้ัยเบื้องต้น ค่าตอบแทน
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามแนวทาง 
การดำเนินการจัดรับบริการแพทยฉ์ุกเฉิน 
ในระดับท้องถิ่น เงินชดเชยที่สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจ่ายให้แก่หน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระเบียบสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งขาติ พ.ศ.2552 

5,000 - เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

6 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแกผู่้ประสบภยั/ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ตลอดจนอุปกรณ์กูภ้ัยเบื้องต้น 
ค่าตอบแทนและอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ตาม
แนวทางการดำเนินงานการจดัระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 

5,000 - เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

7 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ เครื่องดบัเพลิง 
เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง  
หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ  
 

10,000 - เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคตดิต่อจากยุงลาย 
โรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ 
 

30,000 618.20 ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันโรคเอดส ์

10,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

35,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  

4 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารปลอดภัย 

10,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุขมลูฐาน ในเขต
เทศบาล จำนวน 8 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000บาท 

160,000 - อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน ในเขตเทศบาล 

จำนวน 8 หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุขฯ  

 
                 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนกจิการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนเหลา่กาชาด  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
ที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่
ประชาชนตามโครงการจดั
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ตามภารกิจของเหลา่กาชาด
จังหวัดอ่างทอง  
 

8,000 - เหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ  
ทต.ไผด่ำพัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

70,000 70,000.- กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.)  
ทต.ไผด่ำพัฒนา 

 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านระบบเศรษฐกจิ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพราษฎรและ
สนับสนุนส่งเสริมการเกษตร 
การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการในการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส 
ฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพในตำบล 
 

5,000 - พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง 
ฯลฯ เพื่อใช้ในงานและภารกิจของ
เทศบาล เครื่องจักรกลที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก อบจ.และหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 

50,000 65,050.44 ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

2 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุหรือ
จัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดโุดยสภาพ 
เช่น สารเคมีป้องกันและกำจดั
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์พืช/กล้าไม/้
ต้นไม/้ปุ๋ย /หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 19,200.- ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาล
หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ 
การกำจัดวัชพืช รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

50,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการคดัแยกขยะใน
ชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 

10,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

2 โครงการรณรงค์ควบคุม
คุณภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ควบคุมคณุภาพ
อากาศและสิ่งแวดล้อม 

10,000 - ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
งบเฉพาะการกิจการประปา 

300,000 150,000.- เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองช่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัประชุม
ประชาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม
ประชาคม แผนชุมชน  
การพัฒนาผู้นำชุมชน  
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมลูมา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

10,000 
 

- พื้นที่ในเขต 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

สำนักปลดั 
 

 

2. โครงการสร้างเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์กร 
 

5,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานงบกลาง 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 
การเบิกจ่าย 

 
สถานที่ดำเนินการ 

 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น  
(เงินกู้ กสท.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น 
เงินกู้ กสท. 

447,891 - เทศบาลตำบลไผด่ำ
พัฒนา 

กองคลัง  

2 ค่าชำระดอกเบีย้ 
(เงินกู้ กสท.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้  กสท.  111,449 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองคลัง  

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ตามพระราชบญัญัติ
ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

104,460 35,815.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

 

สำนักปลดั 
 

 

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 
ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ี
ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรอื
สูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี 

8,000 4,419.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

5 เงินสำรองจ่ายกรณเีร่งด่วน เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดขึ้นหรอื
ตามความเหมาะสมหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเท่านั้น 

100,000 189,870.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 
การเบิกจ่าย 

 
สถานที่ดำเนินการ 

 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

6 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 
 

23,545 23,545.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 

7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการ (กบท.) 
 

446,543 446,543.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1.จ่ายเงินเดือนนายก/ 
รองนายก 
2.เงินประจำตำแหน่งนายก/ 
รองนายก 
3.ค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 
4.ค่าตอบแทนเลขานุการ/ 
ที่ปรึกษานายก 

1,134,240 567,120.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 

2 เงินค่าตอบแทนสมาขิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,490,400 745,200.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1.จ่ายเงินเดือนพนักงาน  
2.เงินประจำตำแหน่ง   
3.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
4.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

3,486,502 
2,266,290 
981,300 

1,519,560 
706,590 

1,360,666.47 
1,040,380.- 
341,820.- 
745,420.- 
159,420.- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิอันเป็น
ประโยชน ์
2.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
3.ค่าเช่าบ้าน 
4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  

156,000 
188,000 
84,000 
149,600 
10,000 

36,000.- 
59,300.- 
36,940.- 
55,400.- 

- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 1.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ค่าลงทะเบียนไปราชการต่าง ๆ 
2.ค่าจ้างเหมาบริการ 
3.ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน 
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่
5.คชจ.ในการนำขยะไปกำจัด 

984,000 
     116,000 

732,000 
277,000 

1,550,000 

407,478.- 
41,285.- 
263,200.- 
103,500.- 

609,492.50 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 

6 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
และคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรบัรอง 
รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ี
จำเป็นต้องจ่ายที่เกีย่วกับการรับรอง
บุคคลกลุม่คน หรือคณะบคุคลที ่
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม
ทัศนศึกษาดูงาน 

30,000 4,500.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

7 ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบล 

20,000 1,750.- เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

8 ค่าของขวัญหรือของรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและ
ความเหมาะสมสำหรับพิธีการในวนั
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น
และมีความสำคัญ 

5,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

9 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
ค่าสินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน กรณรีถยนต์ของ
เทศบาลไปทำความผิดต่อบุคคลอืน่  
 

5,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บรหิาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของเทศบาล ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบุ
สภา แทนตำแหน่งที่ว่า และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่ 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความ
เหมาะสม 

10,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั  

 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

11 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานและสัมมนาโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจ
หน้าที่ เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝ ึกอบรมให ้ความร ู ้ แก ่พน ัก งาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
ผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้นำ
ชุมชน ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เทศบาล
จัดเองหรือโดยหน่วยงานอื่นตามความ
เหมาะสม ฯลฯ 

50,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

 

สำนักปลดั  

12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ สำหร ับค ่ า เบ ี ้ ย เล ี ้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้สอยอื่น 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล 
ล ูกจ ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อปพร. 

20,000 
10,000 
20,000 
20,000 
20,000 

- 
- 
- 
- 
- 
 

เทศบาลตำบลไผด่ำ
พัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

13 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาทรัพยส์ินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

100,000 
15,000 
30,000 
15,000 
30,000 

7,950.- 
- 
- 

1,200.- 
700.- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

14 ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และ
กระเช้าดอกไม ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและ
ความเหมาะสม ค่าพวงมาลา ค่าช่อ
ดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ สำหรับ
พิธีการในวันต่าง ๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จำเป็น 

5,000 
       1,000 

550.- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 

 

15 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำทะเบียน
แผนที่ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

20,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองคลัง  

16 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน 
ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ 

40,000 
35,000 
15,000 
10,000 
10,000 

- 
1,530.- 

- 
- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

17 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุงานบ้าน
งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้า
ปู ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ 

30,000 
30,000 
20,000 

3,480.- 
- 

5,620.- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต ์
เบาะรถยนต์ ฯลฯ 

20,000 
10,000 
30,000 

6,020.- 
- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

 

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง 
ฯลฯ  

200,000 
10,000 
100,000 

 

53,290.35 
- 

65,050.44 

เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

 

0 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลต ์
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ 

5,000 
2,000 
10,000 

- 
- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

1 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับ ผงหมึก สำหรับ
เครื่องพิมพ์ เมนบอรด์ เมมโมรี่ 
ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

30,000 
50,000 
10,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

การเบิกจ่าย สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
 

หมายเหตุ 

22 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุต่าง ๆ 
เช่น น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ เข็ม 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ 

100,000 - เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ  

23 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุก่อสร้าง 
เช่น อิฐ หิน ปูน 
  ทราย จอบ เสียม พลั่ว คราด 
ขวาน เลื่อย ค้อน ไม้ สี ตะปู 
เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

150,000 32,145.- เทศบาล 
ตำบลไผด่ำพัฒนา 

กองช่าง  

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้า
และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก 
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ 

80,000 33,585.- 
 

เทศบาล 
ไผ่ดำพัฒนา 

กองช่าง  

25 ค่าสาธารณูปโภค 1.ค่าไฟฟ้า 
2.ค่าบริการโทรศัพท ์
3.ค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคม 
4.ค่าบริการไปรษณีย ์

442,000 
15,000 
10,000 

113,833.59 
5,629.- 
780.59 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 
การเบิกจ่าย 

 
สถานที่ดำเนินการ 

 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

26 ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ  
1.เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก 
2.เก้าอี้สำนักงาน  
3.ตู้เก็บเอกสาร 
4.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บรหิาร 
5.โต๊ะทำงานเหล็ก 
6.โต๊ะเอนกประสงค ์
7.เครื่องปรับอากาศ 
8.ช้ันวางของ 
9.ช้ันวางรองเท้านักเรียน 
10.เครื่องตัดหญา้ข้อแข็ง  

51,200 
16,200 
5,400 

122,800 
47,500 

24,600.- 
- 
- 
- 
- 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 

27 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คัน  

854,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 

28 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ 
1.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
3.เครื่องสำรองไฟ 
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ  

31,900 
46,600 
6,300 
31,900 

- 
- 
- 
- 
 

เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 
การเบิกจ่าย 

 
สถานที่ดำเนินการ 

 
หน่วยดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

29 ครุภณัฑ์อื่น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ตามโครงการ
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
ที่ 10 
  

99,000 - เทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

 

30 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรส้าย 

495,600 - ภายในตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 
หมู่ที่ 1-8 

กองช่าง 
 

 

31 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอวิเศษชัยชาญ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอวิเศษขัยชาญ 

15,000 15,000.- ที่ทำการปกครอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


