
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ปรับปรุระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 1.ขุดเจาะบ่อดาล หมู่ท่ี 6 (เจาะบ่อใหม่) 496,000 บริเวณโรงเรียน กองช่าง

วัดวันอุทิศ

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 2.ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 1 กว้าง 3 เมตร 250,000 บริเวณ บ้านนาย กองช่าง

ยาว 145 เมตร หนา 0.15 สนอง  ทัพทไทย

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างเหมาบริหารแรงงาน 510,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนากองช่าง

2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียนส าหรับ 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองช่าง

ข้าราชการ และพนักงาน

3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างท าอย่างใด 50,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนากองช่าง

อย่างหน่ึง เช่น ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าบริการ

ก าจัดปลวด แมลง ค่าจ้างในการจัดเก็บข้อมูล

ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง

ติดต้ังและเดินสายไฟภายในอาคารหรือค่าบริการ

ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ 

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

4 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองช่าง

ส าหรับค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก

5 ค่าบ ารุงซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนากองช่าง

เพ่ือให้สามารถรใช้งานได้ตามปกติ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

3

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

(1)แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนางช าเรือง  โปร่งทอง ทางไปศาลา 160,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

อ าเภอวิเศษชัยชาญ ประชาคม

2 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณวัดหินงอก 200,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

อ าเภอวิเศษชัยชาญ

3 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีดิน 50,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนากองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง (สาธารณูปโภค) เช่น ถนน 

สะพาน ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

4 ค่าไฟฟ้า(เสียงไร้สาย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเสียงไร้สายท่ีอยู่ในความ 10,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนากองช่าง

ดูแลของเทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระ

พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ฯลฯ

4

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างท าอย่าง 20,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ใดอย่างหน่ึง เช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด์และค่าจ้าง

เหมาดูแลเว็บไซด์ ค่าจ้างท าความสะอาดอาคาร

ค่าบริหารจัดเก็บ จฐป. ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเย็บเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา

ติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฯลฯ

2 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 204,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

3 ค่าธรรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล 15,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

เช่นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการรังวัด

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานฯ ไปอบรม

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

5

แบบ ผด.02



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

4 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าของ 5,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเล้ียง

รับรอง รวมท้ังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ต้องจ่ายเก่ียวกับรับรองบุคคล กลุ่มคน หรือคณะ

บุคคลท่ีมานิเทศน์งาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม

ทัศนศึกษาดูงาน

5 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบ้ีย 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

ในการเดินทางไปราชการ

6

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7 ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับพิธีการ 2,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ต่าง ๆ 

7

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนค่าธรรมเนียมในการ

ไปราชการของพนักงาน 

2 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา 51,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก (รายหัว)

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์ 33,900 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

4 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนการเดินทางไปราชการ 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ส าหรับค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และค่าใช้

จ่ายอ่ืน ๆ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

5 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุของขวัญ ของรางวัล 5,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ส าหรับเด็ก รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี

6 โครงกานส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน าเด็กอนุบาล 30,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

สามขวบไปศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานท่ี

7 โครการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลาง 154,350 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล

8 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 504,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

สพฐ.

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา(งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ประชาชน 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

(ชุดนักเรียน/ทุนการศึกษา) เยาวชน เด็กนักเรียน ท่ียากจนและด้อยโอกาสท่ีอยู่

ในเขตเทศบาล

10

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาและ 20,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

แข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สุง

อายุ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนร าลึกวีรชนแขวง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนงานร าลึกวีรชน 50,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองการศึกษา

เมืองวิเศษไชยชาญ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

3 โครงการจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 100,000 อ าเภอวิเศษฯ กองการศึกษา

ไชยชาญ วิเศษชัยชาญ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน

(1)แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่ง 1,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนาส านักปลัด

เสริมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น าแก่สตรี บทบาท

สตรี การพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 1,000 ต าบลไผ่ด าพัฒนาส านักปลัด

ราษฏรและสนับสนุนส่งเสริมการเกษตร การแก้ไข

ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในการฝึกอบรม

อาชีพผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

13

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ 10,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

จัดท าแผนชุมน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม

ประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้าง

เครือข่ายชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุม

ชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

2 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรอสนับสนุน 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

การด าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือปกป้องสถาบันชาติ

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ิอเอาชนะ 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและชุมชน เช่น

ประชุม การอบรม กิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ

4 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณ 1,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ธรรม จริยธรรมในองค์กร

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

(1)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการรักและห่วงใยผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักและห่วงใยใส่ใจ 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ฯลฯ

2 อุดหนุนเหล่ากาชาด เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 8,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ท่ีเป็นสาธารณะประโยขน์แก่ประชาชน ตามโครงการ

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามภารกิจของเหล่า

กาชาดจังหวัดอ่างทอง

16

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทบ 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ทวนให้กับ อปพร.ฯลฯ รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในต าบล เช่น 

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ตลอดจนภัยอ่ืนๆ

ซ่ึงน าความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชา

ชนหรือเทศบาลก าหนด และรายจ่ายอ่ืน ๆ รายจ่าย

เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟ้ืน

ฟูหลังเกิดสาธารณภัย ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 1,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

17



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น

เทศกาลปีใหม่ เทศบาลสงกรานต์ ฯลฯ 

4 โครงการสนับสนุนชุดกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนชุดกู้ชีพ 1,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

กู้ภัย เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้

ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดจนอุปกรณ์กู้ภัยเบ้ิอง

ต้น ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามแนวทางการ

ด าเนินการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอนามัย

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ในการจัด 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

ท าส่ือโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

เทศบาลทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

อินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างใด 5,000 ทต.ไผ่ด าฯ สาธารณสุข

อย่างหน่ึง เช่น จ้างท าความสะอาดอาคาร ค่าบริการ

ก าจัดปลวก แมลง ค่าจ้างในการจัดเก็บข้อมูล ค่าแปล

เอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังือ ค่าจ้างหมาติดต้ังและเดิน

สายไฟฟ้าภายในอาคารหรือค่าบริการท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ

19

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอนามัย

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

3 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนท่ีจ าเป็นต่อ 1,632,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

การให้บริการประชาชนตลอดจนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบ

หมาย

4 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนไปราช 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

การต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล

ค่าธรรมเนียมในการออกรังวัดท่ีสาธารณะ ค่าลงทะ

เบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นต้น

5 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบ้ียงเล้ียง 1,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน ฯลฯ

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอนามัย

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

(1)แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 15,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอนามัย

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

(1)แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอากาศและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุม 5,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม คุณภาพอากาศและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย 5,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

3 โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 160,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบล

ไผ่ด าพัฒนา จ านวน 8 หมู่บ้าน
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอนามัย

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

(1)แผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคเอดส์ 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกัน 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

โรคติดต่อจากยุงลาย โรคไข้เลือดออก

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบ 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

คุมโรคพิษสุนัขบ้า

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน

(1)แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพราษฏร 1,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

และสนับสนุนส่งเสริมการเกษตร การแก้ไขปัญหา

ความยากจนเชิงบูรณาการในการฝึกอบรมเชิงอบรม

อาชีพผู้ด้อยโอกาส ฝึกอบรมฟ้ืนฟูอาชีพในต าบล
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

(1)แผนงานเคหะและชุมชน(งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในการน าขยะไปก าจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าขยะท่ัวไปและขยะ 110,000 เทศบาลเมือง สาธารณสุข

อันตรายน าไปก าจัดท่ีบ่อท้ิงขยะเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง

2 โครงการคัดแยกขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะใน 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

ชุมชน

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

(1)แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000 ต าบลไผ่ด าฯ สาธารณสุข

โดยรอบเทศบาลหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชด าริในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การก าจัดวัชพืช รวมท้ัง

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษาและเผยแพร่ในการจัด 5,000 ต าบลไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ท าส่ือโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

เทศบาลทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

อินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างท าอย่าง 50,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ใดอย่างหน่ึง เช่น จ้างท าความสะอาดอาคาร ค่าบริการ

ก าจัดปลวก แมลง ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูล

ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาติดต้ัง

และเดินสายไฟในอาคารหรือค่าบริการอ่ืน ๆ

27

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

3 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ลูกจ้างราย 816,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

เดือนท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการประชาชนตลอดจนงาน

อ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

4 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน 40,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ไปราชการต่าง ๆ ของทางราชการ ค่าธรรมเนียมศาล

ค่าธรรมเนียมในการออกรังวัดท่ีสาธารณะ ค่าลงทะ

เบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างไปฝึก

อบรม เป็นต้น

5 ค่าเล้ียงรับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

6 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ 10,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับการเล้ียงรับ

รอง รวมท้ังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้อง

จ่ายเก่ียวกับการรับรองบุคคล กลุ่มคน หรือคณะบุคคล

ท่ีมานิเทศน์งาน ตรวจงาร หรือเย่ียมชมทัศนศึกษา

ดูงาน

7 ค่าประเภทพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมา 20,000 หน่วยงานราช ส านักปลัด

บริการในการจัดงานพิธี รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนม การ

พรรษา 28 ก.ค. 3 มิ.ย. วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ

วันแม่ 13 ต.ค.และงานรัฐพิธีท่ีมีหนังสือส่ังการ ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

8 ค่าของขวัญหรือรางวัล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมี 1,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ความจ าเป็นและความเหมาะสมส าหรับพิธีการในวัน

ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจ าเป็นมีความส าคัญ

9 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้หรือค่าเสียหายหรือสินไหมทด 5,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

แทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลไปท าความผิดต่อบุคคล

อ่ืน ฯลฯ

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิกสภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของเทศบาล ตาม 10,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ท้องถ่ิน ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ

ยุบสภา แทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่และกรณีอ่ืน ๆ )
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

11 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบ้ียเล้ียง 20,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล

12 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือให้ 80,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

13 ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และกระเข้าดอกไม้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความ 5,000 ส่วนราชการ ส านักปลัด

จ าเป็นและความเหมาะสม ค่าพวงมาลา ค่าช่อดอกไม้

ค่ากระเช้าดอกไม้ส าหรับพิธีการในวันต่าง ๆ ตามวาระ

และโอกาสท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญ

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

14 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานและสถานท่ีท่ีอยู่ใน 200,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ความดูแลของเทศบาลรวามถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระ

พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

15 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อราชการ รวม 10,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

ถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเคร่ือง

ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา ค่าภาษี เป็นต้น

16 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ 92,000 ทต.ไผ่ด าฯ ส านักปลัด

หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ่ี ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือ

สาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการ

อินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอ่ืน ๆ 
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

17 อุดหนุนอ าเภอวิเศษชัยชาญ โครงการรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวิเศษ 15,000 อ าเภอวิเศษฯ ส านักปลัด

 ชัยชาญ งานรัฐพิธี 3 มิ.ย.66 /8 ก.ค. 66 /12 ส.ค. 66

13 ต.ค.65 และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามหนังสืออ าเภอ

วิเศษชัยชาญ ท่ี อท 0418/2164 ลงวันท่ี 2 มิ.ย.65

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวิเศษ 15,000 อ าเภอวิเศษฯ ส านักปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ าเภอวิเศษชัยชาญ
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ลูกจ้างราย 102,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

เดือนท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการประชาชนตลอดจนงาน

อ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างท าอย่าง 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

ใดอย่างหน่ึง เช่น จ้างท าความสะอาดอาคาร ค่าบริการ

ก าจัดปลวก แมลง ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูล

ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาติดต้ัง

และเดินสายไฟในอาคารหรือค่าบริการอ่ืน ๆ

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

3 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน 20,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

ไปราชการต่าง ๆ ของทางราชการ ค่าธรรมเนียมศาล

ค่าธรรมเนียมในการออกรังวัดท่ีสาธารณะ ค่าลงทะ

เบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างไปฝึก

อบรม เป็นต้น

4 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบ้ียเล้ียง 10,000 ทต.ไผ่ด าฯ กองคลัง

ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล

5 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือให้ 80,000 ทต.ไผ่ด าฯ กองคลัง

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

6 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุง 10,000 ต าบลไผ่ด าฯ กองคลัง

ทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการทะเบียนแผนท่ีภาษีของเทศ

บาล

7 ค่าไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 10,000 ทต.ไผ่ด าฯ กองคลัง

ค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์
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แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 114,600 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

2 เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการปะปา เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา 380,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองช่าง

3 เงินอุดหนุค่าใช้จ่ายส าหรับการสร้างหลัก เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 6,246,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ประกันให้แก่ผู้สูงอายุ

4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนุบสนุนสวัสดิ เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 1,296,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

การทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

5 เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 24,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

6 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ 100,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ล่วงหน้า ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ

สาธารณภัยตลอดปี ฯลฯ

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(1)แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ของกิจกรรม (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีเกิดข้ึนจาก หลัก

โครงการ

7 ค่าบ ารุงสันติบาตเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 25,385 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

ประเทศไทย

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 70,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา สาธารณสุข

ในระดับท้องถ่ิน

9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ 450,500 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

ท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

10 ดอกเบ้ียเงินกู้เทศบาล เพ่ือช าระดอกเบ้ียโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน 90,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

11 เงินต้นเงินกู้เทศบาล เพ่ือจ่ายช าระเงินต้นโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน 467,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา กองคลัง

12 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พรบ. 10,000 ทต.ไผ่ด าพัฒนา ส านักปลัด

เงินทดแทน พ..ศ.2537

38

แบบ ผด.02

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
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