
 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองม่วง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบลหนองม่วง ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหนองม่วง  
    "?เมืองน่าอยู ่ควบคูก่ารศึกษา สืบสานประเพณี บริหารจดัการที่ดี?" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหนองม่วง  
    1. การพฒันาชุมชนให้น่าอยูมี่ความเขม้แข็ง โดยไดร้ับบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานที่จ  าเป็นเพื่อรองรบัการขยายตวัของชุมชนและเศรษฐกิจ  
    2. การพฒันาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น  
    3. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง  
    4. การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูลและมลภาวะส่ิงแวดลอ้มที่มีอยา่งยัง่ยืน  
    5. การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลหนองม่วงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

 
    ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
    ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
    ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 



ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลหนองม่วง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ตอ่ไป  
    เทศบาลต าบลหนองม่วง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 42 6,398,040.00 48 31,957,080.00 27 22,890,500.00 29 25,946,340.00 36 39,799,950.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 63 42,456,500.00 64 21,537,800.00 71 18,195,538.00 73 18,293,500.00 75 42,291,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

6 1,360,000.00 6 1,360,000.00 8 812,000.00 8 812,000.00 8 812,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 33 39,080,000.00 33 38,944,000.00 26 6,120,000.00 25 6,220,000.00 26 6,320,000.00 

รวม 144 89,294,540.00 151 93,798,880.00 132 48,018,038.00 135 51,271,840.00 145 89,222,950.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 3,157,000 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 9 370,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 43 1,747,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 345,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 16 695,000.00 

รวม 72 3,157,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลหนองม่วง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 



1.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อพฒันาศกัยภาพระเบียบวินยัของ อปพร.  

จดัฝึกอบรม อปพร.เทศบาลจ านวน ๖๐ คน อยา่งนอ้ยปีละ ๑ 
ครั้ ง 

2.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมและซอ้มแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

10,000.00 ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เพื่อฝึกฝนทกัษะการปฏบิตัิงานของพนกังาน
ป้องกนัฯของเทศบาล 

ฝึกอบรมและพฒันาแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัอยา่งนอ้ย 

3.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อดูแลความปลอดภยัให้กบัประชาชนและลด
การเกิดอาชญากรรม  

จดัเจา้หนา้ที่ป้องกนั ร่วมกบัอปพร. ออกตรวจ เวรยามทุกวนั 
ทั้ง ๗ ชุมชน 

4.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียว กบัอคัคีภยัและการ
ป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนั
อคัคีภยัและ  

บา้นเรือน โรงงานและ ประชาชนภายในเขต เทศบาลทั้ง ๗ 
ชุมชน 

5.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัการ ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั ( เยาวชนดบัไฟ) 

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้เยาวชนรู้จกัวิธีการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัเบื้องตน้  

จดักิจกรรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการป้องกนั อคัคีภยัแก่
ประชาชน เด็กและเยาวชนใน ชุมชน ๗ ชุมชน 

6.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข อุบตัเิหตุทางถนน 15,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อป้องกนัอบุตัิเหตุจากการจราจรและอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  

จดักิจกรรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการจราจร/ อ านวยความ
สะดวกใน การเดินทางแก่ประชาชน ในการเดินทางอยา่ง 
นอ้ยปีละ ๒ ครั้ ง 

7.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมอาสาสมคัร ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงปฏกิูลมูลฝอยและปกป้องรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  

อบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมคัรปีละ 1 ครั้ ง 

8.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการบริหารจดัการ ขยะมูลฝอยในชุมชน 40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ยไม่เกิดมลพิษ  

จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ ความรู้การคดัแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จาก ขยะมูลฝอยและบริหาร จดัการขยะใน ชุมชน 
7 ชุมชน 

9.  
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการ จิตอาสาภยัพิบตัิ
(หลกัสูตร ทบทวน) 

250,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อพฒันาศกัยภาพชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภยัพิบตัิ 
อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง  

ชุดปฏิบตัิการจิตอาสา ภยัพิบตัิ จ  านวน๕๐คน อยา่งนอ้ยปีละ 
๑ ครั้ ง 

10.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการวนัวิชาการ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมวนัส าเร็จการศึกษา
ในระดบัก่อนปฐมวยั  

- นกัเรียนสังกดัสถานศึกษาเทศบาลทุกคน 

11.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ในการแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการในระดบัต่างๆ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

พฒันาการเรียน การสอน สู่ความเป็นเลิศให้ 
นร.รร.ทต.  

- ส่ง นร.เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ทุกชั้นเรียน 



12.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ให้ นร.ใน
สถานศึกษาทต. หนองม่วง 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพิ่มความรู้และทกัษะการอ่านให้กบั นร. ใน
สถานศึกษา ทต.หนองม่วง  

- ครูและ นร.ทุกระดบัชั้นเรียน ของสถานศึกษา ทต. หนอง
ม่วง 

13.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ใน
รูปแบบต่างๆ ของสถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ นร.ทุกระดบัชั้นเรียน ฝึกศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้นอกสถาน  

- นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน ของสถานศึกษาทต. หนองม่วง 

14.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการตามวยั
ของนกัเรียน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ให้ความรู้ตรวจสุขภาพนกัเรียน คดักรองนกัเรียน 
ประกนัสุขภาพ เด็กจมน ้า,เด็กถูกไฟช๊อต, เด็กติด
ในรถยนต ์ฯลฯ  

- นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน ของสถานศึกษา ทต. หนองม่วง 

15.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีงของ
สถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ให้กบั
นกัเรียน  

นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาทต.หนองม่วง 

16.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกนัเด็กจมน ้าของ
สถานศึกษาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิกิจกรรมป้องกนัและ
ช่วยเหลอืตนเองเม่ือเกิดเหตุการณ์เด็กจมน ้าใน
เบื้องตน้  

นกัเรียนทุกระดบัชั้นในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองม่วง 

17.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายในการศึกษา 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและค่าใชจ้่าย
ในการศึกษา  

- สนบัสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
ค่าใชจ้่ายในการศึกษา 

18.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแสดงความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย ์

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์ 

- นกัเรียนในสถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

19.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อลดอตัราการป่วยจากโรคไขเ้ลอืดออก  
- ดชันีลูกน ้ายงุลายไม่เกินร้อยละ ๑๐ อตัราป่วยไม่เกิน 50 

ราย/ประชากรแสนคน 



20.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้  
- ส ารวจประชากรสุนขัและแมว และขึ้นทะเบียน ปีละ ๒ 
ครั้ ง - บริการฉีดวคัซีนป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขัอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง - ควบคุมปริมาณสัตวอ์ยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง 

21.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 140,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อเสริมร้างความเขม้แข็งชุมชนในการ
ด าเนินงานสุขภาพตามสภาพปัญหาและบริบท
ชุมชน  

- จดัท าโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุขอยา่งนอ้ย 3 

โครงการ/ชุมชน จ านวน 7 ชุมชน 

22.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อให้การช่วยเหลอืในเบื้องตน้แก่ผูด้อ้ยโอกาส
ในชุมชน  

- ให้ความช่วยเหลือดา้นส่ิงของไม่เกินวงเงินครั้งละ 
1,000 บาทและช่วยเหลอืติดต่อกนัไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 

23.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผูสู้งอายใุนชุมชน  

- จดักิจกรรมส่งเสริมภายในศูนยฯ์ อยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/ปี 

24.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชุมชน 20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ความส าคญัและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่
ผูสู้งอายใุนชุมชน  

- จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ๑ ครั้ ง/ปี 

25.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายไดแ้กไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจแก่ประชาชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ เด็กและ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มเป็นอาชีพ
ให้กบัครอบครวั  

- จดัอบรมอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น ตามความสนใจ
ประชาชนใน 7 ชุมชน 

26.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการฝึกอาชีพส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 

25,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้เยาวชนมีทกัษะดา้นอาชีพและสามารถ
น าไปประกอบเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได ้ 

- จดัฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 

27.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายผูุพ้ิการเดก็และ
ผูด้อ้ยโอกาส  

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  

- ออกเยี่ยมให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาต่าง ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาส
ในชุมชน 

28.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีและกลุ่มแม่บา้น
เทศบาลต าบลหนองม่วง 

147,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่สตรีและกลุ่มแม่บา้นฯ  

- จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  

29.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชน 651,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้กรรมการชุมชนและผูน้ ากลุ่มองคก์รต่างๆ 
ไดเ้รียนรู้บทบาทหนา้ที่และการบริหารจดัการ  

- จดัอบรมและศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มผูน้ าชุมชนทั้ง ๗ 
ชุมชน และผูน้ ากลุ่มองคก์รต่างๆ 

30.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการเทศบาลพบประชาชน 15,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้การบริการทางสงัคมแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลในดา้นต่างๆ  

- ประชาชนไดร้ับการบริการทางสงัคมอยา่งทัว่ถงึทั้ง ๗ 
ชุมชน 



31.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเขม้แข็ง 30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อส่งเสริมการให้ความส าคญักบัสถาบนั
ครอบครัวส าหรับชุมชน  

- จดักิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเขม้แข็งในชุมชนทั้ง 
7 ชุมชน 

32.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเครือข่ายทาง
ตลาด 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและการประสานงานกนั
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ  

- ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการตลาด
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  

33.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการป้องกนัปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรค
เอดส์  

- จดัอบรมให้ความรู้/ - สนบัสนุนศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น to 

be number one ในโรงเรียน ๑ แห่ง 

34.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการอบรมผูป้ระกอบการแต่งผมเสริมสวย 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ผูป้ระกอบการในการ
ป้องกนัโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ  

- จดัอบรมผูป้ระกอบการ จ านวน ๑ ครั้ ง 

35.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคไขห้วดันก 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดันก  - ด าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือทุก ๓ เดือน 

36.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 
- จดัอบรมการดูแลสุขภาพและกิจกรรมพฒันาสุขภาพจิต
และดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 

37.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพฒันาสุขาภิบาลตลาด 5,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อพฒันาตลาดให้มีความสะอาดลดการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค  

- ด าเนินการลา้งตลาดและบริเวณโดยรอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 ครั้ง 

38.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมผูป้ระกอบการสถานที่จ  าหน่าย
อาหาร 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อพฒันาสถานที่จ  าหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลกัษณะ  

- สถานประกอบการจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล 

39.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมเยาวชนโดยการจดักิจกรรมค่าย
เยาวชน 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อปลูกจิตส านึกทางวฒันธรรมศีลธรรมและ
พฒันาจิตใจเยาวชน  

- จดักิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง 



40.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาเครือข่ายแกนน าดา้นสุขภาพ ใน
เขตเทศบาล 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้เครือข่ายแกนน าดา้น
สุขภาพในชุมชน  

- อบรมให้ความรู้แกนน าดา้นสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

41.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรเทศบาลต าบล
หนองม่วง 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบั
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน และดูงานแก่กลุ่ม
เกษตรอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง 

42.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 104,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างชุมชนและ
เทศบาล  

- จดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์  

43.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนไดเ้ห็นความส าคญัเน่ืองใน
วนัเด็กแห่งชาติ  

- จดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ ง 

44.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปเพื่อตา้นภยัยาเสพติด 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อสนบัสนุนการกีฬาให้กบัเยาวชนประชาชนที่
รักกีฬา  

- จดักิจกรรมส่งเสริมการกีฬาตา้นภยัยาเสพติดในชุมชน 

45.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมกีฬาภาคฤดู ร้อน ปลอดสารเสพติด 
(ช่วงปิดเทอม) 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมดา้นกีฬาให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาค
เรียน 

- ฝึกอบรมทกัษะดา้นกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 

46.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแสดงออกถงึความเคารพนอบนอ้มและ
ระลึกถึงพระคุณของครู 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดงความเคารพนอบนอ้ม
และระลึกถึงพระคุณของครู  

- ครูและนกัเรียนในสถานศึกษาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

47.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขนักีฬา นกัเรียนในสถานศึกษา 
เทศบาลต าบลหนองม่วง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีพฒันาการดา้นกีฬาให้แก่เด็กใน
สถานศึกษาเทศบาลต าบลหนองม่วง  

- จดัการแข่งขนักีฬาให้กบั นกัเรียนทุกระดบัชั้นใน 
สถานศึกษาเทศบาลต าบล หนองม่วง 

48.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการชุบชีวิต ขยะดว้ยธรรมะและ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ขยะรีไซเคลิ) (โรงเรียน
หนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัและปลกูจิตส านึกและใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาขยะ  

ส่งเสริมกิจกรรมของ โรงเรียน จ านวน ๑ แห่ง 



49.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการค่าย อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(โรงเรียนหนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพโดยใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

ส่งเสริมกิจกรรมของ โรงเรียน จ านวน ๑ แห่ง 

50.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการเกษตร กา้วล ้านอ้มน าปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนหนองม่วงวทิยา) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้การส่งเสริมและการเรียนรู้เก่ียวกบั
การเกษตรในโรงเรียน  

ส่งเสริมกิจกรรมของ โรงเรียน จ านวน ๑ แห่ง 

51.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการเยาวชน ตน้กลา้ ศิลปะ นาฎ
ดนตรี สู่วิถีชุมชน (โรงเรียนหนองม่วงวทิยา) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพฒันาทกัษะความรู้เก่ียวกบัศิลปะ
นาฎดนตรีแก่นกัเรียน  

ส่งเสริมกิจกรรมของ โรงเรียน จ านวน ๑ แห่ง 

52.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการค่ายคุณ ธรรมน าชีวิตภายใตห้ลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนหนองม่วง
วิทยา) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบัเด็กนกัเรียน  

ส่งเสริมกิจกรรมของ โรงเรียน จ านวน ๑ แห่ง 

53.  

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล 25,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อเป็นการเป็นการระลึกถงึวนัก่อตั้งวนัเทศบาล
และเผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล  

- จดักิจกรรมท าบุญ ตกับาตรและกิจกรรม นนัทนาการเพื่อ 
สาธารณประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ ง 

54.  

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเทิดทูนปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและสมานฉันท์
ภายในชาติ  

- ประชาชนในเขต เทศบาลมีความรัก สามคัคีต่อสถาบนั 
ส าคญัของชาติ 

55.  

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการประเพณีวนัสงกรานต ์ 150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การอนุรักษป์ระเพณี  

- จดักิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ 

56.  

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการประเพณีวนัลอยกระทง 150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การอนุรักษป์ระเพณี  

- จดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง 



57.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ เก่ียวกบักฎหมายสู่
ชุมชน 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแก่ประชาชนใน
ชุมชน  

- จดักิจกรรม/อบรมให้ ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ที่เก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตประ จ าวนัแก่ประชาชน ใน 7 ชุมชน 

58.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัให้มีการเลอืกตั้ง ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภา ทอ้งถิ่น 

310,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  

- จดัให้มีการเลือกตั้ง ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ทอ้งถิ่น  

59.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา  

- ประชาชน หน่วยงาน ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เทศบาล 

60.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ ดูงาน ในและนอกราชอาณาจกัร
ของ ของพนกังาน/ลูกจา้ง ผูบ้ริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลฯ 

50,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้พนกังาน/ลูกจา้ง มีทกัษะความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดผลดีแก่
กิจการเทศบาล  

- ฝึกอบรมวิชาการเก่ียว กบังานในหน้าที่แก่ พนกังาน/
ลูกจา้งและ ดูงานอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง/ปี 

61.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการขา้ราชการ พนกังานดีเด่นประจ าปี 5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่ขา้ราชการพนกังาน
ในการปฏิบตัิงาน  

- มอบรางวลัให้แก่ ขา้ราชการ พนกังาน ที่มีผลการ
ปฏิบติังานดี อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ ง/ปี 

62.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง/พฒันา เวบ็ไซด์ของเทศบาล 25,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อเพิ่มช่องทางการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการแก่ประชาชน  

- ปรับปรุง/พฒันาขอ้มูล ข่าวสารของเทศบาล ข่าวสารของ
ราชการ อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ ง/เดือน 

63.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าเอกสาร เผยแพร่เก่ียวกบัขั้นตอน/ 
อตัราการเกบ็ภาษีต่าง ๆ 

10,000.00 ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เพื่อให้ความรู้และความเขา้ใจเแก่ประชาชนใน
การช าระภาษีประจ าปี  

- ประชาชนรู้หนา้ที่และ เสียภาษีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ 

64.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เขตเทศบาลระบบ
ดิจิตอล 

20,000.00 ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เพื่อปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลในการเสีย
ภาษีให้เป็นปัจจุบนั  

- จดัท า/ปรับปรุงฐาน ขอ้มูลผูเ้สียภาษีในพื้นที่ เทศบาล 
รวมทั้งการส่ง เจา้หนา้ที่เขา้อบรม 

65.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการ ร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(สถานที่กลาง) 

25,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่ออุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการฯ ในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ที่
สามารถด าเนินการไดต้ามระเบียบกฎหมาย  

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการต่างๆอนัเกิด จาก
การบูรณาการ 

66.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนการจดังานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

40,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่ออุดหนุนจงัหวดัในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ที่
สามารถด าเนินการไดต้ามระเบียบกฎหมาย  

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการต่างๆอนัเกิด จาก
การบูรณาการ 

67.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด อ าเภอหนองม่วง 

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ที่
สามารถด าเนินการไดต้ามระเบียบกฎหมาย  

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการต่างๆอนัเกิด จาก
การบูรณาการ 

68.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนการจดังานรัฐพิธี และวนัส าคญัของชาติ 
อ  าเภอหนองม่วง  

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ที่
สามารถด าเนินการไดต้ามระเบียบกฎหมาย  

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการต่างๆอนัเกิด จาก
การบูรณาการ 



69.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพครู/ พนกังานครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาเทศบาลต าบล หนองม่วง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออบรมและศึกษาดูงานดา้นการศึกษาของครู/
พนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครู/พนกังานครูและ บุคลาการทางการศึกษา ในสถานศึกษา
เทศบาล ต าบลหนองม่วง 

70.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนชุมชน 15,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขึ้นภายในชุมชนมีการ
พฒันาที่ถูกตอ้ง  

- จดัอบรมให้ความรู้และ ร่วมกิจกรรมการจดัท า แผนชุมชน
อยา่งนอ้ย ปีละ ๑ ครั้ ง 

71.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมชุมชน และประชาคมเมือง 110,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล
และเป็นชุมชนเขม้แข็ง  

- ประชาชนทั้ง๗ ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการ
เทศบาล 

72.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาจิตใจประชาชน/พนกังานเทศบาล 
และคณะผูบ้ริหาร 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อพฒันาจิตใจประชา-ชน พนกังานเทศบาล/
คณะผูบ้ริหารให้อยูใ่นศีลธรรม  

- เปิดเพลงบรรยายเสียง ตามสาย ธรรมะ ใน ทั้ง ๗ ชุมชน - 
จดัอบรมพระธรรมทูต ให้กบัประชาชนและ พนกังาน
เทศบาล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลหนองม่วง มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 1,516,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 1,173,341 ลา้นบาท 
สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 1 12,960.00 1 12,960.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 10 823,567.10 10 821,568.10 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 146,157.30 1 146,157.30 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 5 241,521.32 5 192,656.00 

รวม 17 1,224,205.72 17 1,173,341.40 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลหนองม่วง ที่มีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุทาง
ถนน(ส านกัปลดั) 

15,000.00 12,960.00 12,960.00 2,040.00 

2.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการวนัวิชาการ 10,000.00 8,859.00 6,860.00 1,141.00 



3.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 

60,000.00 27,710.00 27,710.00 32,290.00 

4.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชน
(ส านกัปลดั) 

651,000.00 650,650.00 650,650.00 350.00 

5.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมผูป้ระกอบการสถานที่
จ  าหน่ายอาหาร(กองสาธารณสุข) 

20,000.00 16,430.00 16,430.00 3,570.00 

6.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนใน
สถานศึกษาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(กองการศึกษา) 

20,000.00 19,918.10 19,918.10 81.90 

7.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการชุบชีวิต ขยะดว้ยธรรมะ
และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ขยะรี
ไซเคิล) (โรงเรียนหนองม่วงวทิยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

8.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการค่าย อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (โรงเรียนหนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

9.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการเกษตร กา้วล ้านอ้มน า
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง (โรงเรียน
หนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการเยาวชน ตน้กลา้ ศิลปะ 
นาฎดนตรี สู่วิถีชุมชน (โรงเรียนหนอง
ม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการชุบชีวิต ขยะดว้ยธรรมะ
และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ขยะรี
ไซเคิล) (โรงเรียนหนองม่วงวทิยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12.  
ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความ
สามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประเพณีวนัลอยกระทง (กอง
การศึกษา) 

150,000.00 146,157.30 146,157.30 3,842.70 

13.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัให้มีการเลอืกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

310,000.00 153,691.32 104,826.00 156,308.68 

14.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 



15.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอหนองม่วง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

16.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนชุมชน(ส านกัปลดั) 15,000.00 6,130.00 6,130.00 8,870.00 

17.  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมชุมชนและประชาคม
เมือง(ส านกัปลดั) 

110,000.00 26,700.00 26,700.00 83,300.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลหนองม่วง หนองม่วง จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 29 25,946,340.00 9 370,000.00 1 12,960.00 1 12,960.00 

2.ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 73 18,293,500.00 43 1,747,000.00 10 823,567.10 10 821,568.10 

3.ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 8 812,000.00 4 345,000.00 1 146,157.30 1 146,157.30 

4.ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 25 6,220,000.00 16 695,000.00 5 241,521.32 5 192,656.00 

รวม 135 51,271,840.00 72 3,157,000.00 17 1,224,205.72 17 1,173,341.40 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลหนองม่วง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที ่โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี กอ่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คยีง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 



ไม่พบขอ้มูล 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบ เพือ่จะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 

 
 
                                                              นายกเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 

ขอ้มูล ณ 11/05/2564 

 


