
1 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อมแซมถนนคอน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตแสริม 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

กรีตเหล็ก คมนาคมท่ีดีข้ึน เหล็กซอยบ้านนายปรีชา  เกษสังข์ ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ถึงสะพานปูนหมู่ท่ี 8 สะดวก

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

สาธารณะพร้อมติดต้ังโคม ในสัญจรไปมาในเวลา เกษสังข์ ถึงบ้านนางบุญท้ิง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 1 ค่่าคืน สมบุญนาค สะดวก

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ อุดหนุนไฟฟ้าวิเศษฯขยายเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

(บริเวณวัดหินงอก) ในเวลาค่่าคืน ไฟฟ้าสาธารณะ(บริเวณวัดหินงอก) ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

(หมู่ท่ี 1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน



2 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ทางคมนาคมท่ีดีข้ึน เหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ยาว 145 เมตร หนา 0.15 สะดวก

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

435 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง 0.00-0.20 เมตร หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี สายบ้านนายสนอง

ทัพไทย หมู่ 1

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

สาธารณะพร้อมติดต้ังโคม ในการสัญจรไปมาใน ประสิทธิสม  ถึงสุดเขตไผ่ด่าฯ ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 2 เวลาค่่าค่ืน หมู่ท่ี 7 ต่าบลหัวตะพาน สะดวก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน



3 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการติดต้ังการ์ดก้ันถนน ติดต้ังการ์ดก้ันถนน หมู่ท่ี 2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณทางโค้ง หมู่ท่ี 2 บริเวณทางโค้งบริเวณ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ

หมู่ท่ี 2 ท่ีเป็นทางโค้ง ปลอดภัยในการสัญจรสัญจร

7 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีดีข้ึน เกาะ 2 ช่วง ช่วงท่ี 1กว้าง 3 เมตร ประชาชนมีเส้น การคมนาคมท่ีดี

ยาว 38 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 ทางคมนาคมท่ีดี

เมตร ยาว 70 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมท่ีดีข้ึน ไผ่ด่าฯ บริเวณบ้านนายเสกสรร ประชาชนมีเส้น การคมนาคมท่ีดี

ข้ามคลองไผ่ด่าฯ หมู่ท่ี 3 พ่ึงสมศักด์ิ กว้าง 3 ม. ยาว 18 ม. ทางคมนาคมท่ีดี

9 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง คมนาคมท่ีดีข้ึน ไผ่ด่าฯ บริเวณบ้านนายทอง คิดรอบ ประชาชนมีเส้น การคมนาคมท่ีดี

ไผ่ด่าฯ หมู่ 8 หมู่ท่ี 8 กว้าง 4 ม. ยาว 13.50 ม. ทางคมนาคมท่ีดี

งบประมาณ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



4 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการปรับปรุงท่อระบาย เพ่ือให้การระบายน่้า ปรับปรุงท่อระบายน่้าพร้อมลอก 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 80 การระบายน่้าดี กองช่าง

น่้าพร้อมลอกดาดคอนกรีต ดีข้ึน ดาดคอนกรีตจากศาลาประชาคม มีการระบายน่้า ข้ึน

หมู่ท่ี 3 ถึงบังตาเฉือน ยาว 917 เมตร ท่ีดีข้ึน

พร้อมวางท่อ 0.60 เมตร 

จ่านวน 29 ท่อน บริเวณทางเข้า

บ้านเกาะ

11 โครงการปูผิวจราจรแอส เพ่ือให้ราษฏรมีเส้น ปูผิวจราจรแอสฟัสติกซอยบ้าน ร้อยละ 80 ของ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

ฟัสติก หมู่ท่ี 4 ทางคมนาคมท่ีดี นางอ่อน  กล่ินข่ืน กว้าง 3 ม.ยาว 65 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีการ มีการคมนาคม

ม.ซอยบ้านนายทิตย์ ยอดสละดี คมนาคมท่ีดี ท่ีดี

กว้าง 4  ม. ยาว 50 ม. 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

12 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ราษฏณมีเส้น ก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้ามบริเวณ 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ 80 ของ เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง

เหล็กคนข้าม หมู่ท่ี 3-4 ทางคมนาคมท่ีดี กลุ่มบ้านนายละออง แจ้งประดิษฐ์ ประชาชนมีการ มีการคมนาคม

กว้าง 1.60 ม.ยาว 18 ม. หมู่ท่ี 3-4 คมนาคมท่ีดี ท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน



5 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง บริเวณหน้าบ้านนายส่าเริง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กคลองสะพานเหล็ก หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีดี กมลฉ่่า หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ 3 ประชาชนมีความ ความสะดวกในการ

บริเวณหน้าบ้านนายดิเรก ร่ืนสุข สะดวก สัญจร

กว้าง 1.60 ม. ยาว 18 ม.

14 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง บริเวณหน้าบ้านนายบุญยัง พุฒซ้อน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,00 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คนข้าม หมู่ท่ี 5 เช่ือมหมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีดี กว้าง 1.60 ม. ยาว 18 ม. ประชาชนมีความ ความสะดวกในการ

สะดวก สัญจร

15 โครงการท่าบานประตูปิด เพ่ือให้มีการระบายน่้า คลองระบายน่้าประตูปิดเปิด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เปิด หน้าศาลาประชาคม ไม่ให้เกิดการท่วมขัง หน้าศาลาประชาคม ประชาชนได้รับ ประโยชน์ด้านการ

หมู่ท่ี 4 ประโยชน์ด้านเกษตร เกษตร

16 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังกระจกโค้งจราจรอคริริค 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ร้อยล 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

จราจรอคริริค หมู่ท่ี 5 ความปลอดภัยในการ ขนาด ศก. 32 น้ิว บริเวณหมู่ท่ี 5 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ

สัญจร ปลอดภัยในการ สัญจร

สัญจร

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)



6 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่อง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

สาธารณะและไฟฟ้าส่อง ในสัญจรไปมาในเวลา สว่างพร้อมติดต้ังโคมเลียบคลอง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สว่าง หมู่ท่ี 5 ค่่าคืน หมู่ท่ี 5 ถึงหมู่ท่ี 4 ยาว 1,200 สะดวก

เมตร และเลียบคลองกะโห้ ยาว

500 เมตร

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สาธารณะและไฟฟ้าส่อง ในสัญจรไปมาในเวลา ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้าน ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

สว่าง หมู่ 6 ค่่าคืน นางสะอาด  กมลฉ่่า  ถึงบ้าน สะดวก การสัญจร

นางสาวอ่าภอ  วงค์คล้อย 

19 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังกระจกโค้งจราจรอคริริค 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 ร้อยล 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

จราจรอคริริค หมู่ท่ี 6 ความปลอดภัยในการ ขนาด ศก. 32 น้ิว บริเวณหมู่ท่ี 6 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ

สัญจร ปลอดภัยในการ สัญจร

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน



7 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 โครงการปรับปรุงและซ่อม เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ กองช่าง

แซมถนนลงลูกรัง หมู่ท่ี 7 การคมนาคมท่ีดี ถนนลงลูกรังบริเวณบ้านผุ้ใหญ่ ประชาชนมีเส้น คมนาคมท่ีดี

วิชาญ สุขเคหา ลงนานายส่าเริง ทางการคมนาคม

รอตเจริญ  ท่ีดี

21 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมราง 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ กองช่าง

ลงลูกรังพร้อมรางระบายน่้า การคมนาคมท่ีดี ระบายน่้า บริเวณบ้านนายช้วน ประชาชนมีเส้น คมนาคมท่ีดี

หมู่ท่ี 7 สุขเคหา ถึงรางตาม้วน กว้าง ทางการคมนาคม

3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ท่ีดี

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ลงทุ่งชัน 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ กองช่าง

ลงลูกรังลงทุ่งชันอากาศ การคมนาคมท่ีดี อากาศบริเวณรางตาม้วข้ึนหลังวัด ประชาชนมีเส้น คมนาคมท่ีดี

บริเวณรางตาม้วนข้ึนหลังวัด ฐานเดิมกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร ทางการคมนาคม

หมู่ท่ี 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ท่ีดี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

งบประมาณ



8 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ถนนทาง 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 การคมนาคมท่ีดี ลงนานางประภาศรี  ศรีชมพู ถึงท่ีนา ประชาชนมีเส้น คมนาคมท่ีดี

นางโฉมเฉลา  ย่ิงสม กว้าง 3 เมตร ทางการคมนาคม

ยาว 580 เมตร ท่ีดี
24 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้รามีราษฏรเส้น ถนนดินลงลูกรัง บริเวณหนองเบิก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ กองช่าง

ลงลูกรังบริเวณหนองเบิก ทางการคมนาคมท่ีดี ไพรถึงหนองอ้ายรัง กว้าง 3 เมตร ประชาชนมีเส้น คมนาคมท่ีดี
ไพรถึงหนองอายรัง หมู่ 8 ยาว 220 เมตร ทางการคมนาคม

ท่ีดี

25 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือให้ราษฏรมีความ ติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในทรัพย์สิน หมู่บ้านหมู่ท่ี 8 ประชาชนมีความ ความปลอดภัย

ปลอดภัยในทรัพย์ ในทรัพย์สิน
สิน

ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

งบประมาณ



10 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

26 โครงการปรับปรุงถนนดินลง เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง หมู่ท่ี 1-8 ในต่าบลใช้รถเกรด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง
ลูกรัง คมนาคมท่ีดีข้ึน ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

27 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง ปรับเกล่ียเรียบท้ังต่าบล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง
คมนาคมท่ีดีข้ึน หมู่ท่ี 1-8 ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

28 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพ่ือให้ราษฏรมีเส้นทาง หมู่ท่ี 1-8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

ถนนลูกรัง คมนาคมท่ีดีข้ึน ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวกในการสัญจร

29 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ใน สายท่าอู่-ป้อมต่ารวจ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ อบจ.
ไฟฟ้าสาธารณะและ สัญจรไปมาในยามค่่าคืน ระยะทาง 2 กิโล ของประชาชน รับความสะดวก
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดต้ังโคม  มีไฟฟ้าใช้ ในการสัญจร

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



11 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

30 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ใน หมู่ท่ี 1-8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความกองช่าง

ท้ังต่าบลพร้อมติดต้ังโคมไฟ การสัญจรไปมา ประชาชนมีไฟฟ้า สะดวกในการสัญจร

ส่องสว่างใช้ในยาม

ค่่าคืน

31 โครงการจัดท่าระบบเสียง เพ่ือให้ราษฏรได้รับรู้ หมู่ท่ี 1-8 495,600 495,600 495,600 495,600 495,600 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับข้อมูลกองช่าง

ไร้สายและปรับปรุงซ่อม ข่าวสารต่าง ๆ ประชาชนได้รับรู้ ข่าวสาร

แซมระบบเสียงตามสาย ข่าวสาร

32 โครงการก่อสร้างประปา เพ่ือใช้กับระบบประปา หมู่ท่ี 1-8 จ่านวน 1 จุด 3,167,000 3,167,000 3,167,000 3,167,000 3,167,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน่้า กองช่าง
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด บาดาลขนาดใหญ่ ประชาชนมีน่้าใช้ เพ่ือการอุปโภค-
ใหญ่ บริโภค

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือใช้กับระบบประปา หมู่ท่ี 1-8 จ่านวน 1 จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน่้า กองช่าง
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บาดาลขนาดใหญ่ ประชาชนมีน่้าใช้ เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค
34 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง ติดต้งกระจกโค้งจราจร หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

จราจรอคริลิค อคริลิคขนาด ศก.32 น้ิว ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร

ภายในต่าบล ปลอดภัยในการ ไปมา

สัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

งบประมาณ



12 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

35 โครงการก่อสร้างศาลพระพรม เพ่ือเป็นท่ีสักการะของ สร้างศาลพระพรมบริเวณ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100  ของ เป็นท่ีสักการะ กองช่าง
ผู้บริหาร พนักงาน อาคารส่านักงานเทศบาล เป็นท่ีสักการะของ  
ประชาชนท่ัวไป ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา หมู่ท่ี 6 ผู้บริหาร พนักงาน

และประชาชน

36 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์ เพ่ือติดต้ังโซลาเซลล์ 3 จุด บริเวณ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
 จ่านวน 3 จุด นางทุเรียน จันทะพิมพ์ ประชาชนบริเวณ ใช้อย่างเพียงพอ
 นางประยูร เพ็งแจ่มศรี หมู่ท่ี 3 มีไฟฟ้าใช้

นายสุรินทร์  บ่ารุงญาติ
37 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ -บริเวณหน้าวัดวันอุทิศเรียบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม ในสัญจรไปมาในยามค่่า คลองไผ่ด่าฯถึงหมู่ 3 ประชนนมีไฟฟ้าใช้ สะดวกในการสัญจร

ติดต้ังโคม คืน -หน้าวัดวันอุทิศถึงศูนย์อปพร. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  

-บริเวณบานนายปรีชา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

เกษสังข์ถึงบ้านนางบุญท้ิง สมบุญนาค

-บริเวณหน้าบ้านนายจ่ารัส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

พวงสายหยุดถึงศาลาประชาคมหมู่3

-บริเวณทางลาดมะไฟถึงบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

นายสนอง  ทัพไทย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน



13 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-บริเวณรอบบึงลาดจินจาน 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000

-บริเวณบ้านนางมารี ธูปสวัสด์ิ

และบ้านนายณรงค์ ประสิทธิสม

ถึงบ้านนางจ่านงค์ ภู่ระย้า

-ศาลาประชาคม

-บริเวณบ้านนายปรึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เนียมหอม ถึงบ้านนางบุญมา

ย้ิมละมัย1,200 ม.และเลียบคลอง

กะโห้ ประมาณ 500 ม.

-บริเวณหมู่ 6 ถึงหมู่ 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

-ถนนสายทางบ้านนายวรากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

แก้วประสิทธ์ิ หมู่ 6

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGS เป้าหมายท่ี 11 ท่าให้เรมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
ก.ยุทธศาสสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



14 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1)แผนงานเคหะและชุมชน (2) แผนงานการศึกษา 1.1 เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือให้มีอาคารสถานท่ี 1 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ อาคารสถานท่ีมีความกองช่าง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมในการจัดการศึกษา เด็กนักเรียนมีสถาน เหมาะสม

ท่ีเหมาะสม

2 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ความพร้อมในการ กองการศึกษา

ส่ือการเรียน การสอนตลอดจน จัดการศึกษาเพ่ือเตรียม ซ้ือชุดนักเรียนอุปกรณ์การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่าเนินงานของศูนย์

ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ความพร้อมให้กับเด็ก เรียนส่ือการเรียนการสอน มีความพร้อม

3 ขวบ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง
3 โครงการส่งเสริมกระบวน เพ่ือให้เด็ก 3 ขวบในการ 1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กมีการพัฒนาการกองการศึกษา

การเรียนรู้ธรรมชาติจาก ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กมีพัฒนาทุกด้าน ทุกด้าน
ประสบการณ์ของเด็ก 3 ขวบ เล็กได้เรียนรู้ธรรมชาติจาก

ประสบการณ์

4 โครงการทัศนศึกษาเด็ก 3 ขวบ เพ่ือให้เด็ก 3 ขวบในการ 1 ศูนย์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กมีการพัฒนาการกองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กมีพัฒนาทุกด้าน ทุกด้าน

เล็กมีการพัฒนาในทุกด้าน

5 โครงการสงเคราะห์แก่เด็ก เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่ เด็ก 3 ขวบนักเรียนในต่าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีก่าลังกองการศึกษา
นักเรียนในต่าบล นักเรียน เด็กนักเรียนเพ่ือสนับสนุน ไผ่ด่าพัฒนา นักเรียนท่ียาก เด็กนักเรียนมีทุนใน ใจในการศึกษาเล่า
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส ความพร้อมในการจัดการ จนและด้อยโอกาส การศึกษา เรียน

ศึกษาเพ่ิมเติม

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGsเป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างรอบครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้แตลอดชีวิต

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)



15 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข)
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1)แผนงานเคหะและชุมชน (2) แผนงานการศึกษา 1.1 เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่เด็ก นักเรียนในต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนจะได้รับ กองการศึกษา

ภาษาต่างประเทศพร้อม นักเรียนในต่าบลไผ่ด่าฯ เด็กนักเรียนมีการ การพัฒนาการศึกษา

อุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา
7 โครงการอนุรักษ์ประเพณี เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวันลอยกระทง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีจิตส่านึก กองการศึกษา

วัฒนธรรม การสร้างจิตส่านึกเห็นคุณ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมใน

ของวัฒนธรรมและปลูกฝัง แห่เท่ียน เข้าพรรษา ฯลฯ ในกิจกรรมทาง กิจกรรมทางศาสนา

ค่านิยมความเป็นไทยเพ่ือ ศาสนาและวัฒน และวัฒนธรรม

สืบทอดวัฒนธรรม ธรรม มากข้ึน

ประเพณีไทย

8 โครงการส่งเสริมการจัด เพ่ือเทิดพระเกียรติใน งานรัฐพิธีท่ีส่าคัญเช่น -13 ตุลาคม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้แสดง ส่านักปลัด

กิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ วโรกาสต่าง ๆ 12 สิงหาคม 28 กรกฏาคม ประชาชนได้แสดง ออกถึงความจงรัก

3 มิถุนายน ปิยะมหาราชและงาน ออกถึงความจงรัก ภักดี

รัฐพิธีท่ีมีหนังสือส่ังการให้ อปท. ภักดี

ด่าเนินการตามวาระต่าง ๆ และ

โครงการ/กิจกรรมอ่านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนท่ีมาร่วมงานรัฐพิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน
ค.SDGsเป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างรอบครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้แตลอดชีวิต

งบประมาณ



16 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(1)แผนงานเคหะและชุมชน (2) แผนงานการศึกษา 1.1 เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมและ เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ท่าให้เด็กมีความ กองการศึกษา

รับรู้บทบาทหน้าท่ี เด็กมีส่วนร่วมและ สามัคคี

รับรู้บทบาทหน้าท่ี

10 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ มีโภชนาการ กองการศึกษา

กลางวันแก่เด็กนักเรียน ดีให้กับเด็กนักเรียน ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา เด็กมีโภชนาการท่ีดี ท่ีดีให้กับเด็ก

นักเรียน

11 โครงการจัดหาอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ มีโภชนาการ กองการศึกษา

เสริม(นม) ดีให้กับเด็กนักเรียน ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา เด็กมีโภชนาการท่ีดี ท่ีดีให้กับเด็ก

นักเรียน

12 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ี โรงเรียนในต่าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80ของเด็ก มีโภชนาการ กองการศึกษา

กลางวันแก่เด็กนักเรียน ดีให้กับเด็กนักเรียน มีโภชนาการท่ีดี ท่ีดีให้กับเด็ก

นักเรียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGsเป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างรอบครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้แตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



17 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(1)แผนงานเคหะและชุมชน (2) แผนงานการศึกษา 1.1 เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการจัดหาอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ี โรงเรียนในต่าบล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80ของเด็ก มีโภชนาการ กองการศึกษา

เสริม(นม) ดีให้กับเด็กนักเรียน มีโภชนาการท่ีดี ท่ีดีให้กับเด็ก

นักเรียน

14 โครงการอุดหนุนหน่วย เพ่ือร่าลึกถึงบุญคุณวีรชน อ่าเภอวิเศษชัยชาญ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้ กองการศึกษา

งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้าน ของไทยเพ่ืออนุรักษ์และ อุดหนุนการจัดงานวัน ประชาชนได้แสดง แสดงออกถึง ส่านักปลัด

ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างจิตส่านึก ร่าลึกวีรชนแขวงเมือง ออกถึงความจงรัก ความจงรัก

ประเพณีงานพิธีและ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม วิเศษไชยชาญ ภักดี ภักดี

รัฐพิธี และปลูกฝังค่านิยม งานรัฐพิธี  13 ตุลาคม

ความเป็นไทย และ 12 สิงหา 

28 กรกฏาคม ,3 มิถุนายน

อุดหนุนจังหวัดงานเสด็จ

ประพาสต้นเมืองอ่างทอง ฯลฯ 

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน

ค.SDGsเป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างรอบครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้แตลอดชีวิต

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ



18 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้ เด็ก นักเรียนรู้ถึงโทษของยา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนตระหนัก กองการศึกษา

ปัญหายาเสพติดในสถาน ความรู้เก่ียวกับโทษของ เสพติดในสถานศึกษา ประชาชนตระหนัก ถึงโทษของยาเสพติด

ศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา ถึงโทษของยาเสพ

ติด

2 โครงการส่งเสริมกีฬาและ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน นักเรียน และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพกองการศึกษา

การแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายเข็งแรง

ของหมู่บ้าน ฯลฯ ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์

3 ก่อสร้างลานกีฬาประจ่าหมู่ มีสถานท่ีเล่นกีฬาและ หมู่ท่ี 1-8 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพกองช่าง

บ้านพร้อมอุปกรณ์กีฬาและ ออกก่าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

อุปกรณ์ออกก่าลังกายกลาง ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์

แจ้ง

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา



19 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและนันทนา เพ่ือจัดซ้ือชุดกีฬาอุปกรณ์ หมู่ท่ี 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพกองการศึกษา

การ กีฬา อุปกรณ์นันทนาการ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์

5 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์และ เพ่ิมช่องทางการรับรู้ ประชาชนในเขตต่าบลมีท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่ือการรับส่านักปลัด

งานประชาสัมพันธ์สนับสนุน ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาอ่านหนังสือพิมพ์ประจ่า ประชาชนส่ือสาร รู้ข้อมูลในหลายด้า ๆ

หนังสือพิมพ์และวารสาร สัมพันธ์กิจกรรมของ หมู่บ้านและทุกหมู่บ้าน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

อินเตอร์เน็ตต่าบลเพ่ือประชาชน เทศบาล

6 โครงการส่งสเริมภาวะผู้น่า เพ่ิอเสริมสร้างความ ประชาชนในต่าบลไผ่ด่าฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเข้ามีส่วน ส่านักปลัด

แก่สตรีในชุมชน เข้มแช็งของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในกิจกรรมและ

ในการสร้างความ สร้างความเข้มแข็ง

เข้มแข็งของชุมชน ของชุมชน

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ



20 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้ผู้สูง ให้การสงเคราะห์ประชาชนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ100ของผู้สูง ผู้มีรายได้น้อยได้รับ ส่านักปลัด

อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ และผู้เก่ียวช้อง ผู้ป่วยเอสด์ในเขตพ้ืนท่ี อายุ ผู้พิการ เอดส์ การดูแลและได้รับการ

ได้รับการช่วยเหลือ ช่วยเหลือในเบ้ืองต้น

8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากเพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้เดือด ผู้ได้รับความเดือดร้อนตใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้มีรายได้น้อยได้รับ ส่านักปลัด

จนของรัฐบาล ร้อนผู้มีรายได้น้อยให้มี เขตพ้ืนท่ี ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือ

งานท่า ความช่วยเหลือ

9 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนในต่าบลไผ่ด่าฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในต่าบลได้ส่านักปลัด

และสนับสนุนการเกษตร ราษฏรผู้ด้อยโอกาสฟ้ืนฟู ประชาชนมีรายได้ รับความรู้เพ่ิมเติมและ

กลุ่มอาชีพในต่าบล มีงานท่า

10 สนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูง เพ่ือให้ประชาชนเห็น อาสาสมัครผู้สูงอายุและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้สูง ประชาชนเห็นความ ส่านักปลัด

อายุและคนพิการ ความส่าคัญของผู้สูงอายุ ผู้พิการในต่าบลไผ่ด่าฯ อายุและผู้พิการได้ ส่าคัญของผู้สูงอายุ

และผู้พิการ รับการดูแล และผู้พการ

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



21 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ้ดท่าแผนและฝึกอบรมผู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้พิการมีชีวิตท่ีดีข้ึน ส่านักปลัด

คนพิการ คนพิการให้การสงเคราะห์ พิการในต่าบลไผ่ด่า ผู้พิการมีชีวิตท่ีดีข้ึน

12 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชน เยาวชน เด็ก ประชาชน เยาวชน เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ได้รับการช่วยเหลือ กองการศึกษา

ประชาชนผู้ยากไร้และเด็ก นักเรียนท่ียากจนและ นักเรียนท่ียากจนและด้อย เยาวชน เด็ก นักเรียน ในเบ้ืองต้น

ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส โอกาสท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ ได้รับการช่วยเหลือ

13 โครงการรักและห่วงใยใสใจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท่าบุญ ผู้สูงอายุต่าบลไผ่ด่าฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้สูง ผู้สูงอายุเกิดความ ส่านักปลัด

ผู้สูงอายุ ไหว้พระ ให้ความรู้ในการ อายุได้มีกิจกรรมใน เล่ือมใสศรัทธาใน

ดูแลสุขภาพ ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามี

กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ

14 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของผู้ ครอบครัวผู้ยากไร้ ส่านักปลัด

ศพผู้ยากไร้ การจัดการศพผู้ยากไร้ ยากไร้ไดรับการสง ได้รับการช่วยเหลือ

ตามประเพณี เคราะห์ และแบ่งเบาภาระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ



22 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการอุดหนุนกองทุน เพ่ืออุดหนุนสมทบกองทุนสมทบเงินให้กับสมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเข้า ส่านักปลัด

สวัสดิการชุมชนต่าบล สวัสดิการชุมชนต่าบลไผ่ด่าพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการ ร่วมเป็นสมาชิก

ไผ่ด่าพัฒนา เป็นรูปธรรมและ จ่านวนมาก

เป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน

16 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือดูแลรักษาความสงบ ฝึกอบรมทบทวนและสนับสนุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80ของสมาชิกประชาชนในพ้ืนท่ี ส่านักปลัด

สาธารณภัย เรียบร้อยและบรรเทา การด่าเนิงานศูนย์อปพร.และช่วย อปพร.ได้รับการฝึก ได้รับการดูแลความ

สาธารณภัยในต่าบล เหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือ และประชาชนได้รับ ปลอดภัย

กรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ส่งเสริม การเยียวยาหรือฟ้ืนฟู

หลังเกิดสาธารณภัย ฯลฯ และพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือให้ความ หลังเกิดสาธารณภัย

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ

ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



22 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติ เทศบาลปีใหม่ เทศกาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ส่านักปลัด

เหตุทางถนน เหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ ฯลฯ ประชาชนมีความ รับการดูแล

เทศบาลส่าคัญ ปลอดภัยในช่วงเทศกาล

18 โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติ เพ่ือช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองสาธารณสุข

การกู้ชีพกู้ภัย ผู้ประสบภัย/ผู้เจ็บป่วย ระดับท้องถ่ินประชาชขนใน ประชาชนได้รับ รับการดูแล

ฉุกเฉิน เขตพ้ืนท่ี การช่วยเหลือ

19 โครงการเพ่ือปกป้องสถาบัน เพ่ือด่าเนินการหรือสนับ เขตพ้ืนท่ีต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส่านักปลัด

ส่าคัญของชาติ สนุนกิจกรรมปกป้อง ประชาชนแสดงออก ความจงรักภักดีต่อ

สถาบันส่าคัญของชาติ ถึงความจงรักภักดี สถาบันของชาติ

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและ เพ่ือดูแลรักษาความสงบ จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ส่านักปลัด

อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา เรียบร้อยและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้รับการ รับการดูแล

สาธารณภัย สาธารณภัยภายในต่าบล ดูแล

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน



23 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พ้ฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (2) แผนงานการศึกษา 1.1 กลุยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง เพ่ือใช้ในการด่าเนินงาน จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ส่านักปลัด

วิทยุส่ือสาร ระบบ HF/SSB ดูแลรักษาความสงบเรียบ ขนาดก่าลังส่ง 100 วัตต์ ประชาชนได้รับ รับการดูแล

ร้อยและการติดต่อส่ือสาร ประกอบด้วยตัวเคร่ืองเพา การดูแล

ในงานป้องกันและ เวอร์ซัพพลายไมโครโฟน

บรรเทาสาธารณภัย วิทยุส่ือสาร จ่านวน 5 ตัว

22 โครงการอุดหนุนชมรม เพ่ืออุดหนุนชรมผู้สูงอายุต่าบลผู้สูงอายุต่าบลไผ่ด่าฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้สูงอายุมี ส่านักปลัด

ผู้สูงอายุ ไผ่ด่าพัฒนา สูงอายุได้รับการ คุณภาพชีวิต

ดูแล ท่ีดีช้ึน

23 โครงการช่วยเหลือผู้ เพ่ือให้การดูแลผู้ประสบ อ่าเภอวิเศษชัยชาญ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนท่ี ส่านักปลัด

ประสบภัยความเดือด สาธารณภัยอ่าเภอวิเศษฯ ผู้ประสบภัยได้รับ ประสบสาธาร

ร้อนของอ่าเภอวิเศษฯ การช่วยเหลือ ภัยได้รับการ

ช่วยเหลือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาตอ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ



24 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือด ป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการป้อง ประชาชนปลอดภัยกองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก ออก กันโรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก

2 โครงการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรคพิษ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการป้อง ประชาชนปลอดภัยกองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า  กันโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า

3 โครงการรณรงค์ควบคุม เพ่ือป้องกันควบคุม ควบคุมคุณภาพอากาศ ลด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพกองสาธารณสุข

คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน อากาศท่ีดี และอากาศท่ีดี

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก เพ่ือให้ประชาชนได้ หมู่ท่ี 1-8 บริเวณศาลา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพกองสาธารณสุข

ก่าลังกายกลางแจ้งภายใน ออกก่าลังกาย ประชาคม มีสุขภาพร่างกายท่ี ร่างกายทีแข็งแรง

ต่าบล แข็งแรง

5 โครงการป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เยาวชน เยาวชน นักเรียน กองสาธารณสุข

ให้ความรู้เก่ียวกับการ นักเรียน ศึกษา มีความรู้และรู้จัก

ป้องกัน อบรม ประชา มีความรู้เก่ียวกับโรคฯ ในการป้องกัน

สัมพันธ์

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา



25 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการอาหารปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพกองสาธารณสุข

ประชาชนท่ัวไป กินอาหารท่ีปลอด และมีการบริโภค

ภัยจากสารพิษตก อาหารท่ีสะอาด

ค้าง ปลอดภัยจากสาร

ตกค้าง

7 โครงการคักแยกชยะใน เพ่ือคัดแยกขยะในชุม ประชาชนมีการคัดแยกชยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มีการ ประชาชนรู้จักการ กองสาธารณสุข

ชุมชน ชนท้ัง 8 หมู่ คัดแยกขยะ คัดแยกขยะ

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา



26 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 อุดหนุนการด่าเนินงานตาม เพ่ือสนับสนุนการด่าเนิน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ กองสาธารณสุข

แนวทางพระราชด่าริด้าน งานตามแนวทางโครงการ ประชาชนได้ดูแล รับการดูแล

สาธารณสุข เพ่ือขับเคล่ือน พระราชด่าริด้านสาธารณสุข สุขภาพ เร่ืองสุขภาพ

โครงการพระราชด่าริใน ของหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณ

สุข เช่น โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้าน โครงการต้านภัย

มะเร็งเต้านม โครงการควบ

คุมขาดสารไอโอดีน โครงการ

ปรับปรุงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

โครงการควบคุมโรคหนอน

พยาธิ ฯลฯ

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน



27 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 สนับสนุนกองทุนระบบ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกองทุน สปสช. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ กองสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ ในต่าบล ประชาชนได้ดูแล รับการดูแล
(สปสช.) เร่ืองสุขภาพ

10 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป็น เหล่ากาชาดจังหวัด 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ ส่านักปลัด

สาธารณะประโยชน์ตาม ประโยขน์ต่อประชาชน อ่างทอง ประชาชนได้ดูแล รับการดูแล

ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง สุขภาพ เร่ืองสุขภาพ

จังหวัดอ่างทอง

11 โครงการป้องกันและแก้ ป้องกันปัญหายาเสพติด อ่าเภอวิเศษชัยชาญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 มีการ แก้ไขปัญหา กองสาธารณสุข

ไขปัญหายาเสพติด อย่างย่ังยืน แก้ไขปัญหายาเสพ ยาเสพติด

อย่างย่ังยืน ติด อย่างย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย



28 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 1)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการศูนย์พักคอย เพ่ืออุดหนุนอ่าเภอ พ้ืนท่ีอ่าเภอวิเศษชัยชาญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ สาธารณสุข

อ่าเภอวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ ตาม อปท.ท้ัง 16 แห่ง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์

(อุดหนุน) โครงการศูนย์พักคอย (เทศบาบาล และ อบต.) จากสถานการณ์โควิคโควิค 19 หรือกลุ่ม

อ่าเภอวิเศษชัยชาญ 19 หรือกลุ่มเส่ียงมี เส่ียงได้รับการดูแล

สถานท่ีพักพึงและ แลรักษาตัว

รักษาตัว

13 โครงการจัดต้ังศูนย์พักคอย เพ่ือจัดต้ังศูนย์พักค่อย ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา ณ โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ สาธารณสุข

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา เทศบาลต่าบลไผ่ด่า วัดวันอุทิศ และวัดวันอุทิศ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์

พัฒนาส่าหรับบุคคล ส่าหรับผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและกัก จากสถานการณ์โควิคโควิค 19 หรือกลุ่ม

ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง กันผู้ติดเช้ือโควิค 19 19 หรือกลุ่มเส่ียงมี เส่ียงได้รับการดูแล

และสถานท่ีพักพึง สถานท่ีพักพึงและ แลรักษาตัว

เพ่ือกักกันตัวผู้ติดเช้ือ รักษาตัว

โควิค 19

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส่าหรับทุกคนในทุกวัย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)



29 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2(พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 3)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจ

(1)แผนงานบริหารท่ัวไป  (2)  แผนงานสาธารณสุข  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีเงินทุนหมุน กลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ กลุ่มอาชีพมีทุนใน ส่านักปลัด

อาชีพต่าง ๆ เวียนเพ่ือสร้างอาชีพเสริม ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนมีรายได้ การประกอบอาชีพ

ให้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิม เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้

ช่องทางการจ่าหน่ายสินค้า เพ่ิมข้ึน

กลุ่มอาชีพให้กับประชาชน

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะทางด้านวิชา เกษตรในเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีรายได้ กองสาธารณสุข

แก่เกษตรกรรมในด้านต่าง ๆ การให้กับเกษตรกร ประชาชนได้รับ เพ่ิมข้ึนเกษตรกร

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการ ความรู้วิชาการ ได้รับความรู้วิชาการ

ปลูกพืชปลอดสารพิษฝึกอบรม เพ่ิมช้ึน

การท่าปุ๋ยชีวภาพ

3 สนับสนุนและส่งเสริมการ เพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้กับ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความส่านักปลัด

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ ปราชนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ประชาชนได้รับ รู้ด้านการบริหารจัด

ทางด้านการบริหารจัดการ ความรู้วิชาการ การเพ่ิมข้ึน

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศข้ันน่าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืนการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรส่าหรับทุกคน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



30 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2(พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 3)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจ

(1)แผนงานบริหารท่ัวไป  (2)  แผนงานสาธารณสุข  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างตลาดร้านค้าชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีสถาน มีสถานท่ีจ่าหน่าย กองช่าง

จ่าหน่ายสินค้าของกลุ่ม ท่ีจ่าหน่ายสินค้าและ สินค้าและมีรายได้

อาชีพ เพ่ิมรายได้

5 สนับสนุนและส่งเสริมการ เพ่ือเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีรายได้ ส่านักปลัด

นวดแผนไทยในต่าบล ประชาชนในต่าบล ประชาชนได้รับ เพ่ิมข้ึน

บริการ

6 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพ้ืนท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ประกอบอาชีพ ส่านักปลัด

เกษตรกรรมผู้เล้ียงสัตว์ ท่าไร่ ประชาชนในต่าบล เกษตรกรมีความรู้ เกษตรเล้ียงสัตว์ ท่าไร่

ท่านา ท่านา มีความรู้

7 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโน เป็นแหล่งความรู้ให้กับ เกษตรกรในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับทราบส่านักปลัด

โลยีทางการเกษตร เกษตรกร ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารด้าน

ข้อมูลข่าวสารการ วิชาการและการ

เกษตรกร เกษตรท่าให้ลดต้นทุน

งบประมาณ

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืนการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรส่าหรับทุกคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

ข.หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศข้ันน่าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
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ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2(พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 3)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจ

(1)แผนงานบริหารท่ัวไป  (2)  แผนงานสาธารณสุข  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพ่ิมความรู้และทักษะใน เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับทราบกองสาธารณสุข

และแก้ไขปัญหามลพิษด้าน การประกอบอาชีพ ประชาชนได้รับข้อมูลข้อมูลข่าวสารด้านวิชา

ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ ข่าวสารการเกษตร การและการเกษตร

ท่าให้ลดต้นทุนใน

การดูแล

9 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อย 80 ของนักท่อง มีนักท่องเท่ียวมา กองการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย และต่าบลไผ่ด่าพัฒนา เท่ียวท่ีมาเย่ียมชม เท่ียวชมบ้านเรือนไทย

 และต่าบลไผ่ด่าพัฒนา  บ้านเรือนไทยและต่าบลและต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ข.หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศข้ันน่าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืนการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรส่าหรับทุกคน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม



32 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลองและ เพ่ือให้เกษตรกรมีน่้า ขุดลอกคลองและแหล่งน่้าธรรม 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน่้า คลอง สาธารณสุข

แหล่งน่้าธรรมชาติ หมู่ท่ี 4 ส่าหรับท่าการเกษตร ชาติ หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ท่ี 5 แหล่งน่้าได้มีการ ธรรมชาติไม่ต้ืน

ขุดลอกไม่ให้ต้ืนเขิน เขิน

2 โครงการขุดลอกคลองและ เพ่ือให้เกษตรกรมีน่้า -บริเวณคลองเจ้าเจ็ด คลองส่งน่้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน่้า คลอง สาธาณสุข

แหล่งน่้า คลองธรรมชาติ ส่าหรับท่าการเกษตร จากบ้านนางประจวบ  รุ่งแจ้ง แหล่งน่้าได้มีการ ธรรมชาติไม่ต้ืน

หมู่ท่ี 6 ถึงบ้านนายวิเชียร พงษ์รักษา ขุดลอกไม่ให้ต้ืน เชิน

-บริเวณคลองเจ้าเจ็ดถึงบ้านนาง 689,000 689,000 689,000 689,000 689,000

จ่ารัส กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000

เมตร

3 จัดหาน่้าสะอาดส่าหรับ ประชาชนได้บริโภคน่้า หาน่้าสะอาด หมู่ 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความส่านักปลัด

ประชาชน ประปาท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีน่้าเพ่ือ ช่วยเหลือเม่ือเกิด

อุปโภคบริโภค ภัยแล้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน
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ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 อุดหนุนกิจการประปา เพ่ือใช้ในการกิจการ อุดหนุนกิจการประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนได้รับบริโภคกองช่าง

ประปาของเทศบาล เทศบาล ประชาชนมีน่้าเพ่ือ น่้าท่ีมีคุณภาพดี

การอุปโภค

5 สร้างโรงสูบน่้าพร้อมมอเตอร์ เพ่ือเกษตกรมีน่้าส่าหรีบ ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน่้าเพ่ือ กองช่าง

ท่าเกษตรกรรม ประชาชนมีน่้าเพ่ือ การเกษตร

อุปโภคบริโภค

6 เจาะบ่อน่้าบาดาลประปา ประชาชนได้บริโภคน่้า เจาะบ่อบาดาลประปา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้บริโภคกองช่าง

ประปาท่ีมีคุณภาพ หมู่ท่ี 1-8 ประชาชนมีน่้าเพ่ือ น่้าท่ีมีคุณภาพ

การอุปโภค

7 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน่้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน่้า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน่้าส่าหรับใช้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน่้าได้รับการ กองสาธารณสุข

ส่าหรับท่าการเกษตร ในเขตต่าบลไผ่ด่าฯ ประชาชนมีน่้าเพ่ือ พัฒนา

กรรม การเกษตร

งบประมาณ

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
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ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการแก้มลิง(กักเก็บน่้าเพ่ือ เพ่ือให้เกษตรกรมีน่้า วางท่อ คสล.เพ่ือกักเก็บน่้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน่้าได้รับการ กองช่าง

การเกษตร)พร้อมวางท่อ คสล ส่าหรับท่าการเกษตร ลงคลองธรรมชาติต่าบล ประชาชนมีน่้าเพ่ือ พัฒนา

บ่อทรายจันทิมา ลงคลอง ไผ่ด่าพัฒนา การเกษตร

ธรรมชาติต่าบลไผ่ด่าฯ

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ต่าบลมีสภาพภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ท่ี 1-8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี สร้างพ้ืนท่ีความสวย กองสาธารณสุข

ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ ทัศน์ท่ีสวยงามเพ่ือเพ่ิม มีภูมิทัศน์สวยงาม งามร่มร่ืน

พ้ืนท่ีสีเขียว

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ



35 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการเยาวชนอาสาสมัคร เพ่ือสร้างจิตส่านึกของ เยาวชนในพ้ืนท่ี หมู่ 1-8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ทรัพยากรธรรมชาติ กองสาธารณสุข

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ประชาชนและเยาวชน เยาวชนมีจิตส่านึก และส่ิงแวดล้อมได้รับ

เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ในการร่วมรักษา การดูแลและบ่ารุง

ส่ิงแวดล้อม รักษาเยาวชนมีจิต

ส่านึกและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม

11 จัดหาถังรองรับขยะ เพ่ือให้ประชาชนไม่ท้ิง หมู่ท่ี 1-8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี ท่าให้ลดปริมาณขยะกองสาธารณสุข

ขยะในท่ีสาธารณะ ปริมาณขยะลด มูลฝอยลดน้อยลง

12 จัดการขยะชุมชนและการ เพ่ือลดปริมาณขยะ หมู่ท่ี 1-8 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของปริมาณท่าให้ลดปริมาณขยะกองสาธารณสุข

รณรงค์ก่าจัดขยะในครัวเรือน ขยะลดน้อยลง มูลฝอยลดน้อยลง

อย่างถูกสุขลักษณะประสาน

หน่วยงานอ่ืนในการจัดเก็บขยะ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน



36 แบบ ผ.02

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 เคร่ืองตัดหญ้าข้อแข็ง เพ่ือให้ต่าบลมีสภาพภูมิ หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มีภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมได้รับการกองสาธารณสุข

ทัศน์ท่ีสวยงาม ท่ีสะอาดและสวยงาม ดูแลและบ่ารุงรักษา

14 โครงการรณรงค์ควบคุม จัดอบรมให้ความรู้การ นักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ คุณภาพอากาศ กองสาธารณสุข

คุณภาพอากาศและส่ิง รณรงค์คุณภาพอากาศ ประชาชนต่าบลไผ่ด่าฯ นักเรียน เยาวชน และส่ิงแวดล้อมดี

แวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความรู้ ข้ึน

ช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อม

15 โครงการจัดการพลังงานชุมชน เพ่ือให้ประชาชนดูแลและ หมู่ท่ี 1-8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีการ ชุมชนมีความสะอาด กองสาธารณสุข

โดยฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก ป้องกันทรัพยากรธรรม ประหยัดพลังงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จากขยะครัวเรือนสนับสนุน ชาติและส่ิงแวดล้อมใน และบ่าบัดน่้าเสีย น่้าท่ีปล่อยจากครัว

การจัดท่าบ่อดักไขมันครัว ต่าบลไผ่ด่าพัฒนาส่งเสริม เรือนได้รับการบ่าบัด

เรือนสนับสนุนการจัดท่าบ่อ การประหยัดพลังงาน เบ้ืองต้นก่อนปล่อย

บ่าบัดมูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ เพ่ือบ่าบัดไขมันมูลสัตว์ ออกคลองประชาชน

และบ่าบัดน่้าเสียออกจาก ตระหนักในเร่ืองการ

ครัวเรือน ประหยัดพลังงาน

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา
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ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข  1.1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

16 จัดซ้ือรรถขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ -แบบเปิดข้างเทท้าย 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ 80 ของปริมาณท่าให้ลดปริมาณขยะกองสาธารณสุข

-แบบอัดท้าย 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขยะลดน้อยลง มูลฝอยลดน้อยลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ข.หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

งบประมาณ
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จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการรับ ประชาชนทราบ ส่านักปลัด

ผลงานเทศบาล มีส่วนร่วมในกิจกรรม รู้ข้อมูลกิจกรรมและ การด่าเนินงานของ

ผลงานของเทศบาล เทศบาล

2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือ เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ให้บริการ สามารถให้บริการแก่ ส่านักปลัด

ของเทศบาล สารของประชาชน ประชาชนได้อย่าง ประชาชนได้อย่าง

เต็มท่ี เต็มท่ี

3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม หมู่ท่ี 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกิดการ เกิดการกระตุ้นและ ส่านักปลัด

ระดับท้องถ่ิน ของประชาชน กระตุ้นและพัฒนา พัฒนาศักยภาพของ

ศักยภาพของหมู่บ้าน หมู่บ้าน

4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้บริ ผู้รับการฝึกอบรมมี ส่านักปลัด

อบรม และทักษะในการปฏิบัติ และลูกจ้าง หารพนักงานและ วิสัยทัศน์กว้างไกล

งาน ลูกจ้างได้มีการเพ่ิมทักษะในการพัฒนาเทศบาล

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

งบประมาณ
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จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยึดเหน่ียวจิตใจให้ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกิดความ เกิดความรักและหน่วยส่านักปลัด

ในหน่วยงาน ประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีดี และลูกจ้าง รักหน่วยงาน งาน

6 สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้เข้ารับการอบรมมี ส่านักปลัด

เพ่ิมประสิทธิภาพการท่างาน การท่างาน เทศบาลและลูกจ้าง ผู้น่า บริหารพนักงานและ วิสัยทัศน์และมีความ

ชุมชน ลูกจ้าง รู้ในการปฏิบัติงานเพ่ิม

7 โครงการจัดการการเลือกต้ัง เพ่ือจัดการการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเขตเลือกต้ังท้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 การเลือกต้ังบรรลุ ส่านักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ของเทศบาลต่าบลไผ่ด่า 2 เขตเลือกต้ังต่าบลไผ่ด่า ของการเลือกต้ัง ตามเป้าหมาย

ถ่ิน พัฒนา พัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



40 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพ่ือเป็นสถานท่ีกลาง 1.เพ่ือใฃ้เป็นสถานท่ีกลาง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ อปท.ท้ัง 16 ส่านักปลัด

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน โครงการเพ่ิมประ แห่ง ใช้เป็น

การช่วยเหลือประชาชน จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชา การช่วยเหลือประชาชน สิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ สถานท่ีกลาง

ขององค์กรปกครองส่วน ชนตามอ่านาจหน้าท่ีของ ของ อปท.ในพ้ืนท่ีอ่าเภอ การร่วมในการช่วย ศูนย์ปฏิบัติ

ท้องถ่ิน อ่าเภอวิเศษชัยชาญ อปท.พ.ศ.2560 ข้อ 19 วิเศษชัยชาญ ท้ัง 16 แห่ง เหลือประชาชน การร่วมในการ

จังหวัดอ่างทอง ส่าหรับอ่านวยความ ในการอ่านวยความสะดวก ของ อปท. ท้ัง 16 ช่วยเหลือ

สะดวกแก่ประชาชนและ แก่ประชาชนและเป็นศูนย์ แห่ง ในการอ่านวย ประชาชนของ

เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน รวบรวมข้อมูลปัญหาความ ความสะดวกแก่ อปท.  ในการ

การช่วยเหลือประชาชน ต้องการของประชาชน ประชาชน อ่านวยความ

2.เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางใน และประสานงานกับ สะดวกแก่

การรวบรวมระเบียบ หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียว ประชาชน  

กฎหมาย หนังสือส่ังการ ข้องท้ังส่วนท้องถ่ิน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ



41 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

และข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กับการช่วยเหลือประชาชนท่ีจะแก้ไขปัญา อุปสรรค

ในด้านสาธารณภัยและ ในขณะท่ีเกิดภัยต่าง ๆ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ2.เป็นสถานกลางในการ

ชีวิตโรคติดต่อหรือโรค รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

ระบาดในท้องถ่ิน ระเบียบ กฏหมายท่ีเก่ียว

3.เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางใน ข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ป้องกันและแก้ไขปัญหา

หลักเกณฑ์และวิธีการใน ภัยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือประชาชน โดย ประชาชนของ อปท.เพ่ือ

ปิดประกาศ กฎหมาย ให้ประชาชนได้รับข่าว

ระเบียบ หรือหนังสือส่ัง สารในการป้องกันภัย

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา



42 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

การไว้ในเว็ปไซด์ของ แก้ไขภัยต่าง ๆ ได้ทัน

สถานท่ีกลางเพ่ือให้ประชา เหตุการณ์

ชนได้รับทราบและสามารถ3.หน่วนราชการส่วนท้อง

สืบค้นข้อมูลต่างๆได้โดย ถ่ิน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

สะดวกเพ่ือให้เกิดความ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

รวดเร้ว อปท.ท้ัง 16 แห่ง และ

4.เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางใน ประชาชนท่ัวไปสามารถ

การให้ค่าปรึกษาหรือแนะ ใช้ประโยชน์จากสถานท่ี

น่าหลักเกณฑ์และวิธีการใน กลางเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติ

การขอรับความช่วยเหลือ การ่วมในการช่วยเหลือ

ในด้านต่าง ๆ ประชาชนของ อปท.และ

5.เพ่ือเป็นกลางขององค์กร เป็นสถานท่ีส่าหรับใช้

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน



43 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ปกครองส่วนท้องถ่ินประชา เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล

สัมพันธ์ผลการด่าเนินการฯข่าวสารทางราชการได้
9 โครงการประชาสัมพันธ์การ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ การจัดท่าป้ายแผ่นพับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ช่าระภาษี รายได้ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในด้าน มีความรู้ความเข้าใจ และความเข้าใจในการ

ภาษีแก่ประชาชน ในการช่าระภาษี ช่าระภาษีต่าง ๆ

ต่าง ๆ

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ี เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 จัดเก็บ การจัดเก็บรายได้มี กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายได้ ทะเบียนทรัยพ์สิน รายได้เพ่ิมข้ึนและมี ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

11 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส่านัก เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ส่านัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

งาน บัติงาน งาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณ

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม



44 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

บ้านงานครัว บัติงาน งานครัว ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

13 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

และเผยแพร่ บัติงาน และเผยแพร่ ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

14 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์คอม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

พิวเตอร์ บัติงาน พิวเตอร์ ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

15 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

และวิทยุ บัติงาน และวิทยุ ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

16 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ยาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

พาหนะและขนส่ง บัติงาน พาหนะและขนส่ง ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

บัติงาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ



45 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี กองช่าง

บัติงาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

19 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์วิทยา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์วิทยา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี กองสาธารณสุข

ศาสตร์ บัติงาน ศาสตร์ ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

20 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส่ารวจ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ส่ารวจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี กองช่าง

บัติงาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

21 จัดหาวัสดุน่้ามันเช้ืองเพลิง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

และหล่อล่ืน บัติงาน หล่อล่ืน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

22 การซ่อมแซมและบ่ารุงทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี ทุกกอง

สินของเทศบาล บัติงาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

23 จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ 1 คัน 2,255,000 2,255,000 2,255,000 2,255,000 2,255,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมี กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ



บัติงาน ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ความคล่องตัว

46 แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข)

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอ่างทอง(ยุทธศาสตร์ท่ี 6)

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

(1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป (2)แผนงานบริหารงานคลัง (3)แผนงานการศึกษา (4)แผนงานเคหะและชุมชน (5)แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา (6)แผนงานสาธารณสุข (7)แผนงานสังคมสังเคราะห์ (8)แผนงานสร้างความเช้มแช็งฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

24 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ ต่าบลไผ่ด่าพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในต่าบล บัติงาน มีความปลอดภัย ปลอดภัยในทรัพย์สิน

25 จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิ จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีการ การปฏิบัติงานมีความทุกกอง

เกษตร งาน เกษตร ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว คล่องตัว

26 รถโดยสาร 12 ท่ีน่ัง(รถตู้) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 1 คัน 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ร้อยละ 80 มีการปฏิ การปฏิบัติงานมีความส่านักปลัด

งาน บัติงานท่ีคล่องตัว คล่องตัว

27 ถมดินส่านักงานเทศบาล อาคารส่านักงานเทศบาล 1 แห่ง 300,000 300,000 - - - ร้อยละ 80 ของ มีอาคารส่านักงาน กองช่าง

ศูนย์ราชการฯ ศูนย์ราชการฯ ส่านักงานเทศบาล

และศูนย์ราชการ

28 จัดซ้ือฉากก้ันห้องคร่ึงกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 60 ซม ยาว 150 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ศูนย์ การปฏิบัติงานมี กองการศึกษา

ขัดลาย ซม จ่านวน 10 แผง ชนิดแผ่นทึบคร่ึง พัฒนาเด็กเล็ก ความคล่องตัว

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.SDGs เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้น่้าและสุขภาพอนามัยส่าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

1.1 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต่าบลไผ่ด่าพัฒนา



กระจกขัดลายกรอบเหล็กท่าสีเสาอลู

มิเนียมด้านล่างมีกล่องกันกระแทก






























































































