
 
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
    " น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 



    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม 
 
    การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 
    การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
 
    การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อม 
 
    การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

30 82,201,900 32 106,237,300 76 142,125,555 83 169,399,35 84 200,228,755 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม 

12 1,790,000 12 1,790,000 15 3,493,000 15 3,493,00 15 3,743,000 

การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

20 9,979,000 21 10,079,000 22 11,271,825 22 10,221,825 22 10,221,825 

การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และอนามัย 

11 913,000 11 913,000 13 1,617,000 12 1,792,000 12 1,820,000 



การพัฒนาด้าน
การเศรษฐกิจ 

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

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

16 24,142,000 16 22,942,000 22 58,592,000.00 22 61,792,000.00 20 140,912,000.00 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

25 6,831,000 25 6,831,000.00 27 6,159,100.00 25 6,831,000.00 25 5,628,000.00 

รวม 120 126,856,900.00 123 149,792,300.00 181 224,258,480.00 185 254,529,180.00 184 363,553,580.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 12,466,930 
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4 807,600.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม 10 1,492,830.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 16 7,455,000.00 

การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 7 313,000.00 

การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อม 7 512,500.00 

การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 23 1,886,000.00 

รวม 67 12,466,930.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียน การสอนตลอดจน
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

239,250.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก3ขวบ 

ซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปฎิบัติงานซื้อ
ชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียน
สื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ
เครื่องเล่นกลางแจ้ง 

2.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาเด็ก 3 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก 3 ขวบ ในการดูแลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาในทุกด้าน 

1 ศูนย ์

3.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการสงเคาระห์แก่เด็ก
นักเรียนในตำบล นักเรียน 
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นกาลงทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนเพื่อสนับสนุนความพร้อมในการ
จัดการศึกษาเพ่ิมเติม 

เด็ก 3 ขวบ นักเรียนในตำบล
ไผ่ดำพัฒนา นักเรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาส 

4.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกเห็นคุณของวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยเพ่ือสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณ๊ไทย 

ประเพณีลอยกะทง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียน 
เข้าพรรษา  

5.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ  

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ 

งานรัฐพิธีที่สำคัญเช่น 5 ธค 12 
สค 28 กค 3 มิย ปิยะมหาราช
และงานรัฐพิธีที่มีหนังสือสั่งการ
ให้ อปท ดำเนินการตามวาระ
ต่างๆ 



6.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมและรับบทบาท
หน้าที่ 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

7.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการจัดหาอาหารเสริมนม 304,980.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็ก
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพํัฒนา 

8.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 

504,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในตำบล(วัดวันอุทิศฯ) 

9.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีงานพิธี
และรัฐพิธี 

100,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือรำลึกบุญคุณวีรชนของไทยเพื่อ
อนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
เห็นคุณค่าชองวัฒนธรรมและปลูกฝัง
ค่านิยมความเปนไทย 

อ.วิเศษชัยชาญอุดหนุนการจัด
งานวันรำลึกวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ งานรัฐพิธี 5 
ธันวา และ 12 สิงหา 28 
กรกฎาคม 3 มิถุนายน อุดหนุน
จังหวัด 

10.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 84,600.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา 

11.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจัดทำระบบเสียงไร้
สายและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 

495,600.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ราษฏรได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ  หมู่่ที่ 1-8 



สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

12.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(บริเวณวัดหินงอก) 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในเวลาค่ำคืน 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(บริเวณวัดหินงอก) 

13.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก
คนข้าม หมู่ที่ 6 

112,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ีดี 

สะพานเหล็กคนข้าม กว้าง 
1.60 เมตร ยาว 12 เมตร 
บริเวณหน้าบ้านนางคำนึง พุฒ
ซ้อน หมู่ที่ 6 

14.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำด้วย
ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ถังที่ 1) 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ราษฎรมีน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค
เพียงพอในยามที่เกิดภัยแล้ง 

ถังเก็บน้ำขนาด 1,000ลบ.ม.
ด้วยระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์(ถังที่ 1)หมู่ที่ 6 
บริเวณหนองเบิกไพร พิก้ด 
N14.520191 E.100.393540 

15.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ปฎิบัตืการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดตำบล 

เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

16.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา
เสพติด 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาของหมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 



17.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อกีฬาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
นันทนาการ 

หมู่ที่ 1-8 

18.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่
สตรีในชุมชน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนา 

19.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  6,024,800.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ให้การสงเคาระห์ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประชาชนผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่ 

20.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
และสนับสนุนการเกษตร 

12,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
ผู้ด้อยโอกาสฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพในตำบล 

ประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนา 

21.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรักและห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

3,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญไหว้พระ ให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุตำบลไผ่ดำพัฒนา 

22.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา 

สมทบเงินให้กับสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

23.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บรรเทาสาธารณภัยในตำบล 

ฝึกอบรมทบทวนและสนับสนุน
การดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. 



24.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใ่นช่วงเทศกาลสำคัญ 

เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ 

25.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย 

5,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับท้องถิ่นประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

26.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการเพื่่อปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 

ในเขตพ้ืนที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

27.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บรรเทาสาธารณภัยภายในตำบล 

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย 

28.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ 40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนชมรมผู้สูงอายุฯ ตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

ผู้สูงอายุตำบลไผ่ดำพัฒนา 

29.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย
เอดส์ 

24,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ประชาชนผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พ้ืนที่ 

30.  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 1,231,200.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ให้การรสงเคราะห์ประชาชนที่เก่ียวข้อง ประชาชนผู้พิการในเขตพ้ืนที่ 



31.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

45,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ่้า 

32.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

33.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการป้องกันโรคเอดส์  0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน อบรม 
ประชาสัมพันธ์ 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

34.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โดรงการอาหารปลอดภัย 0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา 

35.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

160,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในตำบล 

กลุ่ม อสม. หมอหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี ประชาชน 

36.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

สนับสนุกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

70,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
ตำบล 

กองทุน สปสช. 



37.  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง 

8,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือจัดกิจกรรมอันเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง 

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 

38.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

อุดหนุนกิจการประปา 300,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือใช้ในการกิจการประปาของเทศบาล อุดหนุนกิจการประปาเทศบาล 

39.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

จัดการขยะชุมชนและการ
รณรงค์กำจัดขยะในครัวเรือน
อย่างถูกสุขลักษณะประสาน
หน่วยงานอื่นในการจัดเก็บขยะ 

115,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือลดปริมาณขยะ หมู่ที่ 1-8 

40.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

เครื่้องตัดหญ้าข้อแข็ง 47,500.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ตำบลมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม หมู่ที่ 1-8 

41.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ควบคุม
คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 

0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

จัดอบรมให้ความรู้การรณรงค์คุณภาพ
อากาศและสิ่่งแวดล้อม 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

42.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนดูแลและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ตำบลไ่ผ่ดำพัฒนา ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานเพ่ือคัดแยกขยะในครัวเรือน 

หมู่ที่ 1-8 



43.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

จัดซื้อรถขยะ 0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือดปริมาณขยะ 
แบบเปิดข้างเทท้าย/ แบบอัด
ท้าย 

44.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่่
งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล ส่ำนักงานเทศบาล 

45.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้่จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา 

46.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ
ลูกจ้าง 

47.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ผลงานของเทศบาล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

48.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์
ของเทศบาล 

81,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารของ
ประชาชน 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

49.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน
ระดับท้องถิ่้น 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 1-8 



50.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

หมู่ที่ 1-8 

51.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติปฎิบัติแต่
สิ่งที่ดีงาม 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ
ลูกจ้าง 

52.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดในการทำงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ
ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน 

53.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือเป็นสถานที่กลางตามระเบียบว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ ท อปมท พ.ศ.
2560 ข้อ 19 2.เพ่ือเป็นสถานที่กลางใน
การรวบรวมระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่ง
การและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เป็นสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

54.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดทำทะเบียนแผนที่ภาษี 20,000.00 สำนัก/กองคลัง เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ทะเบียนแผนที่ภาษี 

55.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
สำนักงาน 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน 



56.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

57.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

58.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

17,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

59.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

80,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

60.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

61.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

62.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

50,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 



63.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
การเกษตร 

90,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เกษตร 

64.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

65.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

การซ่อมแซมและบำรุง
ทรัพย์สินของเทศบาล 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

66.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

รถส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 854,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 1 คัน 

67.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติราชกาลที่ 10 

99,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

จัดซื้อซุ่มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 (ไพเบอร์กลาส) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.90x3.10 
เมตร บริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาล พร้อมติดตั้ง 

 

 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ 
จำนวนเงิน 11,456,330 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 10,337,817 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2 607,600.00 2 607,600.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม 4 972,130.20 4 972,130.20 

การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 5 6,969,100.00 5 6,969,100.00 

การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 3 122,895.00 3 122,895.00 

การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ     

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อม 3 353,429.50 3 353,429.50 

การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 17 1,328,662.03 17 1,312,662.03 

รวม 34 10,353,816.73 34 10,337,816.73 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

239,250.00 192,299.00 192,299.00 46,951.00 

2.  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

100,000.00 20,350.00 20,350.00 79,650.00 

3.  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 304,980.00 267,913.20 267,913.20 37,066.80 

4.  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 504,000.00 491,568.00 491,568.00 12,432.00 

5.  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย 

495,600.00 495,600.00 495,600.00 0.00 

6.  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างสะพาน
เหล็กคนข้าม หมู่ที่ 6 

112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 

7.  
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,024,800.00 5,717,400.00 5,717,400.00 307,400.00 

8.  
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

12,000.00 11,900.00 11,900.00 100.00 



9.  
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000.00 600.00 600.00 4,400.00 

10.  
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

11.  
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,231,200.00 1,215,200.00 1,215,200.00 16,000.00 

12.  
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

45,000.00 43,750.00 43,750.00 1,250.00 

13.  
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
อนามัย 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 9,145.00 9,145.00 20,855.00 

14.  
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
อนามัย 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

15.  
การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวด
ล้อม 

เงินสนับสนุน
งบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

300,000.00 230,000.00 230,000.00 70,000.00 

16.  
การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวด
ล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการนำขยะ
ไปกำจัด 

115,000.00 104,429.50 104,429.50 10,570.50 

17.  
การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวด
ล้อม 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

47,500.00 19,000.00 19,000.00 28,500.00 

18.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

ค่าเดินทางไปราชการ 20,000.00 5,164.00 5,164.00 14,836.00 



19.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

20.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 81,000.00 80,024.00 64,024.00 976.00 

21.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าลงทะเบียน 

30,000.00 24,600.00 24,600.00 5,400.00 

22.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

23.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุสำนักงาน 40,000.00 39,803.00 39,803.00 197.00 

24.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 23,820.00 23,820.00 6,180.00 

25.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

26.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000.00 53,135.00 53,135.00 26,865.00 

27.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

20,000.00 6,020.00 6,020.00 13,980.00 



28.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุก่อสร้าง 50,000.00 40,693.00 40,693.00 9,307.00 

29.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

50,000.00 11,150.00 11,150.00 38,850.00 

30.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุการเกษตร 90,000.00 85,780.00 85,780.00 4,220.00 

31.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

200,000.00 128,289.59 128,289.59 71,710.41 

32.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

100,000.00 74,836.50 74,836.50 25,163.50 

33.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 

854,000.00 616,346.94 616,346.94 237,653.06 

34.  
การพัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 10 

99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 
 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

84 200,228,755 4 807,600 2 607,600 2 607,600 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม 15 3,743,000 10 1,492,830 4 972,130.20 4 972,130.20 

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 22 10,221,825 16 7,455,000 5 6,969,100 5 6,969,100 

4.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 12 1,820,000 7 313,000.00 3 122,895.00 3 122,895 

5.การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 6 1,000,000 - -     

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อม 20 140,912,000 7 512,500.00 3 353,429.50 3 353,429.50 

7.การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 25 5,628,000 23 1,886,000 17 1,328,662.03 17 1,312,662.03 

รวม 184 363,553,580 67 12,466,930 34 10,353,816.73 34 10,337,816.73 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ  



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประทิว ภุ่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 035-864309 0819949389 - 

นายพูนศักด์ ไวยเริงโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0972635167 - 

นายทุเรียน เอี่ยมสุเมธ รองนายกเทศมตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 035-864309 0819267649 - 

นายอนันต์ เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0970319749 - 

นายเกรียงไกร พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0854475688 - 

นางสาวพัชรี นาคหัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0895626560 - 

นางประเจียด ม้่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 035-864309 - - 

นายปรีชา เกษสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 035-864309 - - 

นายปัญญา เพ็งแจ่มศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 035-864309 - - 

นางสาวสิริลักษณ์ กองโส ตัวแทนภาคราชการ 035-864309 - - 

นายสิทธา สอาดศรี ตัวแทนภาคราชการ 035-864264 0830161151 - 

นายไพรัตน์ รุ่งแสง ตัวแทนภาคราชการ 035-864303 0819471185 - 

นายไสว เรียนลึก ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางสาวสุจิรา สุขสักขี ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 



นายวิรัตน์ ผดุงผิว ผู้แทนประชาคมตำบล 035864309 - - 

นายสุรศักดิ์ นิลรักษา ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางสายชล นิลรักษา ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางสาวจิราพร รวมภักดี ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัด 

035-864309 0841423696 - 

นางสาวอัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-864309 0871157795 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางจำนงค์ พึ่งสมศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0927348214 - 

นายพวน อยู่อาจินต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 - - 

นางสุระจิน แสงศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

035-864309 0819047842 - 

นายมงคล คงมั่น ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางนพรัตน์ แสงทอง ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางศุภราภรณ์ ผ่องพันธุ์งาม ตัวแทนภาคราชการ 035-864264 0860825490 - 

นางสาวอัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-864309 0871157795 - 

นางพีรญา แสงรูจี ผู้อำนวยการกองคลัง 035-864309 0892395381 - 



นายสมนึก บำรุงญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 035-864309 - - 

นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ตัวแทนภาคราชการ 035-864303 0639573432 - 

นางสำเริง ยอดมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 035864309 - - 

นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 035864309 0841423696 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัด 

035-864309 0841423696 - 

นางพีรญา แสงรูจี ผู้อำนวยการกองคลัง 035-864309 0892395381 - 

นายมนัส เอี่ยมสุเมธ นายช่างโยธา 035-864309 0890903767 - 

นางภัทรวดี แก้วกระจาย ผ้อำนวยการกองการศึกษาฯ 035-867309 0981890507 - 

นางคำนึง แก้วอร่าม ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นายเล็ก กิจเนตร ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นายจรัญ อาจดี ผู้แทนประชาคมตำบล 035-864309 - - 

นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 035-864309 - - 

นางสาวอัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 035-867309 0871157795 - 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 
 



 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
 

ขอ้มูล ณ 11/10/2565 

 
 


