
 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองม่วง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบั
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และ
คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว 
และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ 
การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบล
หนองม่วง ดงัน้ี 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหนองม่วง 
    "?เมืองน่าอยู ่ควบคูก่ารศึกษา สืบสานประเพณี บริหารจดัการที่ดี?" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหนองม่วง 
    1. ปรับปรุง พฒันาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
    2. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มของชุมชนให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู ่
    3. เสริมสร้างความมัน่คงในสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

    4. การสร้างภูมิคุม้กนัในดา้นยาเสพติดแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทัว่ไป 

    5. พฒันาการจดัผงัเมืองให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ยและเป็นเมืองน่าอยู่ 
    6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 

    7. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และการส่งแสริมสุขภาพ 

    8. สร้างหลกัประกนัทางสังคมแก่เดก็เยาวชน ประชาชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

    9. การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แข็ง 
    10. ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
    11. อนุรักษแ์ละสืบทอดทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

    12. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    13. สร้างความรักความสามคัคีในชาติ และการแสดงความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัชาติ 
    14. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
    15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

    16. ส่งเสริมบุคลากรใหเ้กิดการเรียนรู้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
    17. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    18. ส่งเสริมพฒันาสถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า)เทศบาล 

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 การ
จดัเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป 

    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 พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

84 6,398,040.00 84 31,957,080.00 85 22,890,500.00 89 25,946,340.00 86 39,799,950.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 104 42,456,500.00 103 21,537,800.00 103 18,195,538.00 111 18,293,500.00 106 42,291,000.00 



ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 1,360,000.00 10 1,360,000.00 9 812,000.00 9 812,000.00 9 812,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 40 39,080,000.00 40 38,944,000.00 40 6,120,000.00 40 6,220,000.00 40 6,320,000.00 

รวม 238 89,294,540.00 237 93,798,880.00 237 48,018,038.00 249 51,271,840.00 241 89,222,950.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ งบประมาณ 3,225,000 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 8 310,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 39 2,063,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 6 377,000.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 16 475,000.00 

รวม 69 3,225,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลหนองม่วง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 192,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อพฒันาศกัยภาพระเบียบวินยัของ 
อปพร. 

จดัฝึกอบรม อปพร.เทศบาลจ านวน ๖๐ คน 
อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้ ง 

2. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมและซอ้มแผน
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 10,000.00 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อฝึกฝนทกัษะการปฏบิตัิงานของ
พนกังานป้องกนัฯของเทศบาล 

ฝึกอบรมและพฒันาแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัอยา่งนอ้ย 

3. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการออกตรวจรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนเขตเทศบาล 

5,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อดูแลความปลอดภยัให้กบั
ประชาชนและลดการเกิด
อาชญากรรม 

จดัเจา้หนา้ที่ป้องกนั ร่วมกบัอปพร. ออก
ตรวจ เวรยามทุกวนั ทั้ง ๗ ชุมชน 

4. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียว กบั
อคัคีภยัและการป้องกนัและ บรรเทา
สาธารณภยั 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบั
การป้องกนัอคัคีภยัและ 

บา้นเรือน โรงงานและ ประชาชนภายในเขต 
เทศบาลทั้ง ๗ ชุมชน 

5. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัการ 
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ( เยาวชน
ดบัไฟ) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนรู้จกัวิธีการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ 

จดักิจกรรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการป้องกนั 
อคัคีภยัแก่ประชาชน เด็กและเยาวชนใน 
ชุมชน ๗ ชุมชน 

6. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข อุบตัเิหตุ
ทางถนน 

15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัอบุตัิเหตุจากการจราจร
และอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

จดักิจกรรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการจราจร/ 
อ  านวยความสะดวกใน การเดินทางแก่
ประชาชน ในการเดินทางอยา่ง นอ้ยปีละ ๒ 
ครั้ ง 

7. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมอาสาสมคัร ทอ้งถิ่น
รักษโ์ลก 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงปฏิกูลมูล
ฝอยและปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

อบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมคัรปีละ 1 ครั้ ง 

8. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันา
เมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการบริหารจดัการ ขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยไม่
เกิดมลพิษ 

จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ ความรู้การคดัแยก
ขยะ การใชป้ระโยชน์จาก ขยะมูลฝอยและ
บริหาร จดัการขยะใน ชุมชน 7 ชุมชน 

9. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั

เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- อาหารกลางวนั/อาหารเสริม(นม) เด็ก
นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาล/
โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลวดั
หนองม่วง 



การศึกษา 

10. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวนัวิชาการ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมวนัส าเร็จ
การศึกษาในระดบัก่อนปฐมวยั 

- นกัเรียนสังกดัสถานศึกษาเทศบาลทุกคน 

11. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ใน
การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการใน
ระดบัต่างๆ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

พฒันาการเรียน การสอน สู่ความเป็น
เลิศให้ นร.รร.ทต. 

- ส่ง นร.เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ ทุกชั้นเรียน 

12. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ให้ 
นร.ในสถานศึกษาทต. หนองม่วง 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพิ่มความรู้และทกัษะการอ่านให้กบั 
นร. ในสถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

- ครูและ นร.ทุกระดบัชั้นเรียน ของ
สถานศึกษา ทต. หนองม่วง 

13. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ในรูปแบบต่างๆ ของ
สถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ นร.ทุกระดบัชั้นเรียน ฝึก
ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถาน 

- นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน ของ
สถานศึกษาทต. หนองม่วง 

14. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาการตามวยัของนกัเรียน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ให้ความรู้ตรวจสุขภาพนกัเรียน คดั
กรองนกัเรียน ประกนัสุขภาพ เด็ก
จมน ้า,เด็กถูกไฟช๊อต, เด็กติดใน
รถยนต ์ฯลฯ 

- นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน ของ
สถานศึกษา ทต. หนองม่วง 

15. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาอนุบาลเด็กเล็ก 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีพฒันาการดา้นกีฬา
ให้แก่เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

- จดัการแข่งขนักีฬาให้กบัเด็กนกัเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต 

16. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ทต.หนอง
ม่วง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กบันกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาทต.
หนองม่วง 

17. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกนั
เด็กจมน ้าของสถานศึกษาเทศบาล
ต าบลหนองม่วง 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิกิจกรรม
ป้องกนัและช่วยเหลอืตนเองเม่ือเกิด
เหตุการณ์เด็กจมน ้าในเบื้องตน้ 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง 

18. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เด็ก
นกัเรียนอนุบาลและ ป.1 - ป. 6(

โรงเรียนอนุบาลวดัหนองม่วง) 
404,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็เรียนมีโภชนาการที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

- อุดหนุนสนบัสนุนค่าอาหารกลางวนัแก่
เด็กนกัเรียนอนุบาลและ ป. 1 - ป.6 

(อุดหนุน) 

19. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแสดงความจงรกัภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

- นกัเรียนในสถานศึกษา ทต.หนองม่วง 

20. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อลดอตัราการป่วยจากโรค
ไขเ้ลอืดออก 

- ดชันีลูกน ้ายงุลายไม่เกินร้อยละ ๑๐ อตัรา
ป่วยไม่เกิน 50 ราย/ประชากรแสนคน 



21. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อควบคุมและป้องกนัการเกิดโรค
พิษสุนขับา้ 

- ส ารวจประชากรสุนขัและแมว และขึ้น
ทะเบียน ปีละ ๒ ครั้ง - บริการฉีดวคัซีน
ป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขัอยา่งนอ้ยปี
ละ ๑ ครั้ ง - ควบคุมปริมาณสัตวอ์ยา่งนอ้ยปี
ละ ๑ ครั้ ง 

22. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

140,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อเสริมร้างความเขม้แข็งชุมชนใน
การด าเนินงานสุขภาพตามสภาพ
ปัญหาและบริบทชุมชน 

- จดัท าโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุขอยา่งนอ้ย 3 โครงการ/ชุมชน 
จ านวน 7 ชุมชน 

23. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค
บริโภคแก่ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้การช่วยเหลอืในเบื้องตน้แก่
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

- ให้ความช่วยเหลอืดา้นส่ิงของไม่เกิน
วงเงินครั้ งละ 1,000 บาทและช่วยเหลอื
ติดต่อกนัไม่เกิน 3 ครั้ ง/ปี 

24. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผูสู้งอายใุนชุมชน 

- จดักิจกรรมส่งเสริมภายในศูนยฯ์ อยา่ง
นอ้ย 1กิจกรรม/ปี 

25. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ความส าคญัและพฒันา
คุณภาพชีวิตแก่ผูสู้งอายใุนชุมชน 

- จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ๑ 
ครั้ ง/ปี 

26. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายไดแ้กไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจแก่ประชาชน 
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ เด็กและ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มเป็นอาชีพให้กบัครอบครวั 

- จดัอบรมอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น ตาม
ความสนใจประชาชนใน 7 ชุมชน 

27. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 

25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนมีทกัษะดา้นอาชีพและ
สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพ
เสริมระหว่างเรียนได ้

- จดัฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นกัเรียน
นกัศึกษา 

28. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายผูุพ้ิการ
เด็กและผูด้อ้ยโอกาส 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการ
ของผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

- ออกเยี่ยมให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาต่าง 
ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

29. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีและ
กลุ่มแม่บา้นเทศบาลต าบลหนองม่วง 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการ
สร้างความเขม้แข็งให้แก่สตรีและ
กลุ่มแม่บา้นฯ 

- จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

30. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน า
ชุมชน 

474,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้กรรมการชุมชนและผูน้ ากลุ่ม
องคก์รต่างๆ ไดเ้รียนรู้บทบาทหนา้ที่
และการบริหารจดัการ 

- จดัอบรมและศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มผูน้ า
ชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน และผูน้ ากลุ่มองคก์ร
ต่างๆ 

31. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้การบริการทางสงัคมแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลในดา้น
ต่างๆ 

- ประชาชนไดร้ับการบริการทางสังคม
อยา่งทัว่ถึงทั้ง ๗ ชุมชน 

32. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เขม้แข็ง 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการให้ความส าคญักบั
สถาบนัครอบครวัส าหรับชุมชน 

- จดักิจกรรมเสริมสร้างครอบครวัอบอุ่น
เขม้แข็งในชุมชนทั้ง 7 ชุมชน 

33. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมอาชีพและการสร้าง
เครือข่ายทางตลาด 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
ประสานงานกนัของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

- ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 

34. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส ์

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและโรคเอดส ์

- จดัอบรมให้ความรู้/ - สนบัสนุนศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่น to be number one 

ในโรงเรียน ๑ แห่ง 

35. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมผูป้ระกอบการแต่ง
ผมเสริมสวย 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ผูป้ระกอบการ
ในการป้องกนัโรคที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ 

- จดัอบรมผูป้ระกอบการ จ านวน ๑ ครั้ ง 



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

36. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค
ไขห้วดันก 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ไขห้วดันก 

- ด าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือทุก ๓ เดือน 

37. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 250,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
- จดัอบรมการดูแลสุขภาพและกิจกรรม
พฒันาสุขภาพจิตและดูงาน ปีละ 1 ครั้ ง 

38. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาสุขาภิบาลตลาด 5,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อพฒันาตลาดให้มีความสะอาดลด
การแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

- ด าเนินการลา้งตลาดและบริเวณโดยรอบ
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง 

39. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมผูป้ระกอบการ
สถานที่จ  าหน่ายอาหาร 0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อพฒันาสถานที่จ  าหน่ายอาหารให้
ถูกสุขลกัษณะ 

- สถานประกอบการจ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล 

40. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเยาวชนโดยการจดั
กิจกรรมค่ายเยาวชน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อปลูกจิตส านึกทางวฒันธรรม
ศีลธรรมและพฒันาจิตใจเยาวชน 

- จดักิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนอยา่งนอ้ยปีละ 
๑ ครั้ ง 

41. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาเครือข่ายแกนน าดา้น
สุขภาพ ในเขตเทศบาล 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้เครือข่ายแกน
น าดา้นสุขภาพในชุมชน 

- อบรมให้ความรู้แกนน าดา้นสุขภาพอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

42. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตร
เทศบาลต าบลหนองม่วง 305,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกบัการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน 
และดูงานแก่กลุ่มเกษตรอยา่งนอ้ยปีละ ๑ 
ครั้ ง 

43. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 104,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
ชุมชนและเทศบาล 

- จดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 

44. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรมงานวนัเด็ก
แห่งชาติ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนไดเ้ห็น
ความส าคญัเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ 

- จดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ปีละ ๑ 
ครั้ ง 

45. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ไปเพื่อตา้น
ภยัยาเสพติด 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อสนบัสนุนการกีฬาให้กบัเยาวชน
ประชาชนที่รักกีฬา 

- จดักิจกรรมส่งเสริมการกีฬาตา้นภยัยาเสพ
ติดในชุมชน 

46. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดู ร้อน 
ปลอดสารเสพติด (ช่วงปิดเทอม) 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมดา้นกีฬาให้แก่เยาวชน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

- ฝึกอบรมทกัษะดา้นกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

47. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแสดงออกถงึความเคารพ
นอบนอ้มและระลึกถงึพระคุณของ
ครู 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดงความเคารพ
นอบนอ้มและระลึกถงึพระคุณของ
ครู 

- ครูและนกัเรียนในสถานศึกษาเทศบาล
ต าบลหนองม่วง 



48. 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ด็ก
ปฐมวยัทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็ก
ปฐมวยัภายในทอ้งถิ่น มีพฒันาการ 
สมบูรณ์ตามวยัทั้ง 4 ดา้น 

- จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อจดัท าสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

49. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล 25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเป็นการเป็นการระลึกถงึวนัก่อตั้ง
วนัเทศบาลและเผยแพร่บทบาท
อ านาจหนา้ที่ของเทศบาล 

- จดักิจกรรมท าบุญ ตกับาตรและกิจกรรม 
นนัทนาการเพื่อ สาธารณประโยชน์ ปีละ ๑ 
ครั้ ง 

50. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเทิดทูนปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและ
สมานฉันทภ์ายในชาติ 

- ประชาชนในเขต เทศบาลมีความรัก 
สามคัคีต่อสถาบนั ส าคญัของชาติ 

51. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท าบุญตกับาตรวนัขึ้นปี
ใหม่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการอนุรกัษป์ระเพณี 

- จดักิจกรรมท าบุญ ตกับาตรวนัขึ้นปีใหม่ 

52. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประเพณีวนัสงกรานต์ 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการอนุรกัษป์ระเพณี 

- จดักิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ 

53. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการแห่เทียนพรรษา 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการอนุรกัษป์ระเพณี 

- จดักิจกรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา 

54. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้าง
ความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประเพณีวนัลอยกระทง 150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการอนุรกัษป์ระเพณี 

- จดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

55. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ เก่ียวกบั
กฎหมายสู่ชุมชน 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแก่
ประชาชนในชุมชน 

- จดักิจกรรม/อบรมให้ ความรู้เก่ียวกบั
กฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประ จ าวนัแก่
ประชาชน ใน 7 ชุมชน 

56. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัให้มีการเลอืกตั้ง 
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา 
ทอ้งถิ่น 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

- จดัให้มีการเลอืกตั้ง ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
ทอ้งถิ่น 

57. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพฒันา 

- ประชาชน หน่วยงาน ทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ เทศบาล 

58. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ ดูงาน ในและ
นอกราชอาณาจกัรของ ของ
พนกังาน/ลูกจา้ง ผูบ้ริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้พนกังาน/ลูกจา้ง มีทกัษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานให้เกิดผลดีแก่กิจการ
เทศบาล 

- ฝึกอบรมวิชาการเก่ียว กบังานในหน้าที่
แก่ พนกังาน/ลูกจา้งและ ดูงานอยา่งนอ้ยปี
ละ ๑ ครั้ ง/ปี 

59. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการขา้ราชการ พนกังานดีเด่น
ประจ าปี 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่
ขา้ราชการพนกังานในการปฏิบตัิงาน 

- มอบรางวลัให้แก่ ขา้ราชการ พนกังาน ที่มี
ผลการปฏิบติังานดี อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ ง/ปี 

60. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง/พฒันา เวบ็ไซด์
ของเทศบาล 5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางการรบัรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน 

- ปรับปรุง/พฒันาขอ้มูล ข่าวสารของ
เทศบาล ข่าวสารของราชการ อยา่งนอ้ย ๑ 
ครั้ ง/เดือน 

61. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั

โครงการจดัท าเอกสาร เผยแพร่
เก่ียวกบัขั้นตอน/ อตัราการเก็บภาษี

10,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อให้ความรู้และความเขา้ใจเแก่
ประชาชนในการช าระภาษีประจ าปี 

- ประชาชนรู้หนา้ที่และ เสียภาษีเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖๐ 



ธรรมาภิบาล ต่าง ๆ 

62. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เขต
เทศบาลระบบดิจิตอล 20,000.00 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกั
คลงั 

เพื่อปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูล
ในการเสียภาษีให้เป็นปัจจุบนั 

- จดัท า/ปรบัปรุงฐาน ขอ้มูลผูเ้สียภาษีใน
พื้นที่ เทศบาล รวมทั้งการส่ง เจา้หนา้ที่เขา้
อบรม 

63. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการ ร่วมในการ
ช่วยเหลอื ประชาชนขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) 

25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการฯ ใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์
และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ที่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามระเบียบกฎหมาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการ
ต่างๆอนัเกิด จากการบูรณาการ 

64. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนการจดังานแผ่นดิน สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 

40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนจงัหวดัในกิจกรรมอนั
เป็นสาธารณประโยชน์และอยูใ่น
อ านาจหนา้ที่ ที่สามารถด าเนินการได้
ตามระเบียบกฎหมาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการ
ต่างๆอนัเกิด จากการบูรณาการ 

65. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด อ าเภอหนองม่วง 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจ
หนา้ที่ ที่สามารถด าเนินการไดต้าม
ระเบียบกฎหมาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการ
ต่างๆอนัเกิด จากการบูรณาการ 

66. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนการจดังานรัฐพิธี และวนั
ส าคญัของชาติ อ  าเภอหนองม่วง 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์และอยูใ่นอ านาจ
หนา้ที่ ที่สามารถด าเนินการไดต้าม
ระเบียบกฎหมาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากโครงการ
ต่างๆอนัเกิด จากการบูรณาการ 

67. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพครู/ 
พนกังานครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาเทศบาลต าบล หนองม่วง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออบรมและศึกษาดูงานดา้น
การศึกษาของครู/พนกังานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครู/พนกังานครูและ บุคลาการทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาเทศบาล ต าบลหนองม่วง 

68. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนชุมชน 5,500.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขึ้นภายใน
ชุมชนมีการพฒันาที่ถูกตอ้ง 

- จดัอบรมให้ความรู้และ ร่วมกิจกรรมการ
จดัท า แผนชุมชนอยา่งนอ้ย ปีละ ๑ ครั้ ง 

69. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมชุมชน และ
ประชาคมเมือง 110,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
เทศบาลและเป็นชุมชนเขม้แข็ง 

- ประชาชนทั้ง๗ ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
บริหาร จดัการเทศบาล 

70. 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาจิตใจประชาชน/
พนกังานเทศบาล และคณะผูบ้ริหาร 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อพฒันาจิตใจประชา-ชน พนกังาน
เทศบาล/คณะผูบ้ริหารใหอ้ยูใ่น
ศีลธรรม 

- เปิดเพลงบรรยายเสียง ตามสาย ธรรมะ 
ใน ทั้ง ๗ ชุมชน - จดัอบรมพระธรรมทูต 
ให้กบัประชาชนและ พนกังานเทศบาล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลหนองม่วง มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0 

โครงการ จ านวนเงิน 0 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 2 7,650.00 1 7,200.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 17 1,698,212.25 14 1,374,565.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 2 162,525.00 2 162,525.00 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 8 178,148.00 7 168,148.00 

รวม 29 2,046,535.25 24 1,712,438.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลหนองม่วง ที่มีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัอคัคีภยัและการ 10,000.00 450.00 0.00 9,550.00 



ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั(ส านกัปลดั) 

2. 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันา
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
อุบตัิเหตุทางถนน(ส านกัปลดั) 15,000.00 0.00 7,200.00 7,800.00 

3. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการสร้างแรงบนัดาลใจ
เด็กปฐมวยัใฝ่เรียนรู้ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

4. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาการตามวยัของนกัเรียน 

10,000.00 8,950.00 600.00 450.00 

5. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขนักีฬาอนุบาล
เด็กเลก็ (กองการศึกษา) 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

6. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกนัเดก็จมน ้าของ
สถานศึกษาเทศบาลต าบล
หนองม่วง 

5,000.00 750.00 0.00 4,250.00 

7. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
อาหารกลางวนั หน่วยงานอื่น 

404,000.00 0.00 269,800.00 134,200.00 

8. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการแสดงความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

10,000.00 7,253.00 0.00 2,747.00 

9. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

60,000.00 0.00 39,924.00 20,076.00 

10. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 

11. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจแก่
ประชาชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
เด็กและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน
(ส านกัปลดั) 

40,000.00 17,650.25 12,600.00 9,749.75 

12. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพส าหรับ
นกัเรียนนกัศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน(ส านกัปลดั) 

25,000.00 0.00 6,600.00 18,400.00 

13. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ เด็กและผูด้อ้ยโอกาส 
(ส านกัปลดั) 

5,000.00 0.00 450.00 4,550.00 

14. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการพฒันาศกัยภาพแกน
น าชุมชน(ส านกัปลดั) 474,400.00 0.00 472,000.00 2,400.00 

15. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเขม้แข็ง(ส านกัปลดั) 30,000.00 2,860.00 22,375.00 4,765.00 

16. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ(กองสาธารณสุขฯ) 250,000.00 3,900.00 233,060.00 13,040.00 

17. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่ม
เกษตรเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(ส านกัปลดั) 

305,000.00 282,284.00 0.00 22,716.00 

18. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขนักีฬาชุมชน
สัมพนัธ์(ส านกัปลดั) 

104,000.00 0.00 98,276.00 5,724.00 

19. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ (กองการศึกษา) 50,000.00 0.00 48,880.00 1,120.00 

20. 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเทิดทูนปกป้อง
สถาบนัส าคญัของชาติ(ส านกั
ปลดั) 

20,000.00 0.00 12,525.00 7,475.00 

21. 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการ

โครงการประเพณีวนัลอย
กระทง (กองการศึกษา) 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 



ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

22. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง/พฒันาเวบ็
ไซด์ของเทศบาลต าบลหนอง
ม่วง 

5,000.00 0.00 1,498.00 3,502.00 

23. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าเอกสารเผยแพร่
เก่ียวกบัขั้นตอน/อตัราการเก็บ
ภาษีต่างๆ 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

24. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เขตเทศบาลระบบดิจิตอล 20,000.00 0.00 19,990.00 10.00 

25. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการจดังาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (ส านกัปลดั) 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 

26. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอ
หนองม่วง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

27. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการการจดังานรัฐ
พิธีและวนัส าคญัของชาติ 
(ส านกัปลดั) 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

28. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนชุมชน
(ส านกัปลดั) 5,500.00 0.00 5,410.00 90.00 

29. 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมชุมชนและ
ประชาคมเมือง(ส านกัปลดั) 

110,000.00 0.00 61,250.00 48,750.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

เทศบาลต าบลหนองม่วง หนองม่วง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพฒันาเมือง พฒันาสังคมที่มีคุณภาพ 85 
22,890,50

0.00 
8 

310,000.0

0 
2 7,650.00 1 7,200.00 

2.ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 103 
18,195,53

8.00 
39 

2,063,000

.00 
17 

1,698,212

.25 
14 

1,374,565

.00 

3.ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี สร้างความสามคัคีในชาติ และการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 9 

812,000.0

0 
6 

377,000.0

0 
2 

162,525.0

0 
2 

162,525.0

0 

4.ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 40 
6,120,000.

00 
16 

475,000.0

0 
8 

178,148.0

0 
7 

168,148.0

0 

รวม 237 
48,018,03

8.00 
69 

3,225,000

.00 
29 

2,046,535

.25 
24 

1,712,438

.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลหนองม่วง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที ่โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คียง 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 เพือ่จะไดพ้ิจารณาการวางแผน
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัที่ 7 ตุลาคม 2563 

 

 

                                                              นายกเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 

ขอ้มูล ณ 07/10/2563 

 


