
 

 

 

ประกาศเทศบาลตาํบลป่าโมก 

เร่ือง การรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 รอบ 6 เดือน 

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

              ดว้ยรฐัธรรมนญู มาตรา 253 กาํหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดาํเนินงานให้

ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

              ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) 

กาํหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พรอ้มทัง้ประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายน และภายใน

เดือนตลุาคมของทกุปี 

    ดงันัน้เพ่ือการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

เทศบาลตาํบลป่าโมก จึงขอประกาศผลการดาํเนินงานการจดัทาํงบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดาํเนินงาน รวมทัง้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนรว่มในการตรวจสอบและกาํกบัการบรหิาร

จดัการเทศบาลตาํบลป่าโมก ดงันี ้

ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลตาํบลป่าโมก  

    "เมืองป่าโมกน่าอยู่ ภมูิทศันส์วยงามบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล การเกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกจิมั่นคง ชมุชนเขม้แข็ง เป็น

แหล่งเรียนรู ้คู่ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น " 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาํบลป่าโมก 

ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของเทศบาลตาํบลป่าโมกไดก้าํหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายทุธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

    พฒันาคณุภาพชีวติ อาชีพ รายได ้และคณุคา่ทางสงัคม 

        1. บรหิารงานทั่วไป 

        2. สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

        3. สงัคมสงเคราะห ์

        4. งบกลาง 

        5. การศกึษา 

        6. ศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

        7. สาธารณสขุ 
 
    พฒันาการศกึษาส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

        1. บรหิารงานทั่วไป 

        2. สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 



        3. เคหะและชมุชน 

        4. การศกึษา 

        5. ศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
 
    พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 

        1. สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

        2. เคหะและชมุชน 

        3. สาธารณสขุ 
 
    พฒันาดา้นการเมือง การบรหิารและการพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 

        1. สงัคมสงเคราะห ์

        2. สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

        3. งบกลาง 

        4. รกัษาความสงบภายใน 

        5. เคหะและชมุชน 

        6. สาธารณสขุ 

        7. การศกึษา 

        8. การพาณิชย ์

        9. บรหิารงานทั่วไป 
 
    พฒันาสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

        1. เคหะและชมุชน 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลตาํบลป่าโมก ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญัตไิวใ้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพ่ือรบัฟังปัญหาและ

ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพ่ือพฒันาพืน้ท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  

    เทศบาลตาํบลป่าโมก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้าํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 

2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

พฒันาคณุภาพ

ชีวิต อาชีพ รายได ้
และคณุค่าทาง

สงัคม 

33 18,103,200.00 36 19,438,200.00 37 21,652,200.00 36 24,452,200.00 36 23,652,200.00 



พฒันาการศกึษา

ส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมและ

ภมิูปัญญาทอ้งถิ่น 

16 12,411,200.00 18 12,753,600.00 18 12,329,434.00 18 12,616,832.00 17 12,216,630.00 

พฒันาทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่าง

เป็นระบบ 

9 4,278,000.00 10 7,048,000.00 12 7,118,000.00 9 3,618,000.00 8 3,510,000.00 

พฒันาดา้น

การเมือง การ

บริหารและการ

พฒันาบคุลากร

ทอ้งถิ่น 

63 52,635,000.00 59 15,240,000.00 76 26,718,100.00 66 75,685,000.00 59 34,330,000.00 

พฒันา

สาธารณปูโภคและ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
22 140,500,000.00 20 131,150,000.00 42 475,055,000.00 30 52,058,400.00 30 24,052,000.00 

รวม 143 227,927,400.00 143 185,629,800.00 185 542,872,734.00 159 168,430,432.00 150 97,760,830.00 

 

จ. การจัดทาํงบประมาณ 

           ผูบ้รหิารเทศบาลตาํบลป่าโมก ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจอุยู่ในขอ้บญัญัติงบประมาณ จาํนวน 55 

โครงการ งบประมาณ 21,982,800 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

พฒันาคณุภาพชีวิต อาชีพ รายได ้และคณุค่าทางสงัคม 27 20,747,800.00 

พฒันาการศกึษาส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิ่น 15 800,000.00 

พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 5 80,000.00 

พฒันาดา้นการเมือง การบริหารและการพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 7 355,000.00 

พฒันาสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน 1 0.00 

รวม 55 21,982,800.00 

 



     
 
 
 
 
รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลป่าโมก มดัีงนี้ 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  จํานวน
งบประมาณ 

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

1.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการจัดสง่นักกฬีา เขา้
ร่วมการแขง่ขันกฬีา ระหว่าง
องคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่
ภายในเขต จังหวัดอา่งทอง 
แยกเป็น -กฬีาสันนบิาต
เทศบาล จังหวัดอา่งทอง กฬีา
ชมรม อบต.ป่าโมก 

80,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ใหบ้คุลากรในหน่วยงาน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจังหวัดอา่งทอง ไดเ้ชือ่ม
ความสามัคค ีมกีจิกรรมร่วมกัน 
มน้ํีาใจนักกฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รู ้
อภัย  

- คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ใน
เขต จังหวัด
อา่งทอง 

2.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการจัดกจิกรรม 
นันทนาการและศกึษา ดงูาน
โรงเรยีนผูส้งูอายุ 

150,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สง่เสรมิศักยภาพการ
ดํารงชวีติของผูส้งูอายใุหม้ี
ความสขุทัง้กายใจ  

- ผูส้งูอายใุนเขต 
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

3.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม อาชพี
ผูส้งูอาย ุ 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ใหค้วามรู ้, เพิม่ทักษะใน
การประกอบอาชพีตา่งๆ แก่
ผูส้งูอายใุนชมุชน ในเขต
เทศบาลตําบลป่าโมก  

- ผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาล ตําบลป่า
โมก 

4.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชพีกลุม่
สตร ี 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูเ้พือ่สรา้ง
อาชพีแกก่ลุม่สตรใีนเขต
เทศบาลตําบลป่าโมก  

กลุม่สตรใีนเขต
เทศบาล ตําบลป่า
โมก 

5.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชพีคน
พกิาร 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูท้ักษะใน
การประกอบอาชพีใหแ้กค่น
พกิารในเขตเทศบาลตําบล ป่า
โมก  

คนพกิารในเขต 
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

6.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิงานตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยีงระดับ
ครัวเรอืน ชมุชนและทอ้งถิน่ 

15,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
อาชพีและรายไดเ้พิม่ขึน้ - เพือ่
สง่เสรมิและสนับสนนุสนิคา้
ของชมุชนใหเ้ป็นทีรู่จ้ัก
โดยทั่วไป - เพือ่ใหป้ระชาชน
ดําเนนิชวีติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  

ประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลป่า
โมก ทัง้ 10 
ชมุชน 

7.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการครอบครัวอบอุน่
เสรมิสรา้ง สขุภาพกายและ
จติใจ และสรา้งความเขม้แข็ง 
ของสถาบันครอบครัว 

250,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สง่เสรมิความอบอุน่
เสรมิสรา้งสขุภาพและจติใจ
และความเขม้แข็งของสถาบัน
ครอบครัว  

1.เด็กนักเรยีน
โรงเรยีน ในสังกัด
เทศบาลฯ 2.
ผูป้กครองของ
นักเรยีน ในสังกัด
เทศบาลฯ ทกุ
โรงเรยีน 

8.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

ประโยชน์ตามภารกจิ
ชว่ยเหลอืและบรรเทาความ
เดอืดรอ้นผูป้ระสบสาธารณภัย
กิง่กาชาดอําเภอป่าโมก 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สนับสนุนสว่นราชการอืน่
ในการดําเนนิกจิกรรมทีอ่ยูใ่น
อํานาจหนา้ทีข่องเทศบาล  

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

9.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการสมทบเงนิเขา้ระบบ
หลักประกันสขุภาพในระดับ
ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่(กองทนุ 
หลักประกันสขุภาพฯ) 

250,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่สนับสนุนการดําเนนิงาน
กองทนุหลักประกนัสขุภาพ
เทศบาลตําบลป่าโมก  

- กองทนุ
หลักประกัน
สขุภาพเทศบาล
ตําบลป่าโมก 

10.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการรณรงคป้์องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 20,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง

-เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจถงึพษิภัยยาเสพ
ตดิ  

- เด็กเยาวชนใน
เขตเทศบาล
ตําบลป่าโมก 



การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

11.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพษิ สนัุขบา้ 
ตามปณธิานศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จ พระเจา้ลกูยาเธอเจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกมุาร ี

0.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภัยและ
ไมพ่บผูป่้วยเสยีชวีติดว้ยโรค
พษิสนัุขบา้  

สนัุข - แมว ทีม่ี
เจา้ของในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

12.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการอบรมความรูด้า้น
สขุาภบิาลอาหารและน้ํา 20,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการ
รา้นอาหารในเขตเทศบาลมี
การจัดการดา้นอาหารถกู
สขุลักษณะและปลอดภัย  

ผูป้ระกอบกจิการ
ดา้นอาหารและน้ํา
ในเขตเทศบาล  

13.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเรารูท้ัน "เอดส"์และ
ป้องกันโรคตดิตอ่ทาง
เพศสัมพันธ ์

20,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่ใหรู้จ้ักป้องกันและเลีย่ง
พฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอ่การตดิ
เชือ้เอดส ์ 

เด็ก / เยาวชน / 
ประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมกทัง้ 10 ชมุชน 

14.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเฝ้าระวังโรคไขห้วัด
นกและฉีดพ่น ยาฆา่เชือ้โรค 15,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่คน้หารโรคทําการควบคมุ
และกําจัดโรคโดยเร็ว  

ชมุชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

15.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการป้องกันควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 35,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่ลดอัตราการป่วย/ตายดว้ย
โรคไขเ้ลอืดออก  

ชมุชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

16.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวน
สัตวแ์ละขึน้ทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัย ฯ 

11,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

เพือ่สํารวจจํานวนสนัุขและแมว
เพือ่ขึน้ทะเบยีนสัตวใ์นเขต
เทศบาลตําบลป่าโมก  

จา้งบคุคลสํารวจ
จํานวนสนัุขและ
แมว ทัง้ 10 ชมุชน 

17.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีใน
เขตเทศบาลตําบลป่าโมก 

20,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

- เพือ่ใหค้วามรูแ้กค่รูนักเรยีน 
และประชาชนเกีย่วกับ
ประโยชน์ของสารไอโอดนี  

ครู นักเรยีนสังกัด
เทศบาลตําบลป่า
โมกทัง้ 6 
โรงเรยีน และ
ประชาชนทั่วไป 

18.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับ
การดําเนนิงานสาธารณสขุ
ตามแนวทางพระราชดําร ิ

0.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

- เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ ี 
- ชมุชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 



19.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการรณรงคป้์องกันยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา 90,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และ
เจา้หนา้ที ่ครู หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งรูจ้ักป้องกันและ
แกไ้ขปัญหา ยาเสพตดิ  

-เด็ก เยาวชน ครู 
และผูเ้กีย่วขอ้งใน
โรงเรยีนสังกัด
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

20.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการแขง่ขันกฬีานักเรยีน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 250,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้ร่วมการ
แขง่ขันกฬีาเทศบาลและเมอืง
พัทยา  

-นักเรยีนโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลฯ 
เขา้ร่วมแขง่ขัน
กฬีาในระดับเขต
และประเทศ
ประมาณ 60 คน 

21.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการแขง่ขันกฬีานักเรยีน
ภายในจังหวัด 5,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้ร่วมการ
แขง่ขันกฬีาจังหวัดอา่งทอง  

-นักเรยีนโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลฯ 
เขา้ร่วมแขง่ขันฯ 
ประมาณ ๖๐ คน 

22.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการแขง่ขันกฬีานักเรยีน
โรงเรยีนในเขตเทศบาล 60,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนรูรั้ก
สามัคค ี 

-นักเรยีนโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลฯ 
เขา้ร่วมแขง่ขันฯ 
ประมาณ 1,000 
คน 

23.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการจัดกจิกรรมกฬีา
นันทนาการเพือ่สรา้งความรูรั้ก
สามัคคขีองประชาชนในชมุชน 

150,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่สรา้งความรูรั้กสามัคคี
ของประชาชนในชมุชน  

-ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ เขา้ร่วม
แขง่ขันกฬีานันทน
การ ประมาณ 200 
คน 

24.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 16,372,800.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สงเคราะหผู์ส้งูอายดุา้น
คา่ครองชพีโดยจ่ายแบบ
ขัน้บันได 

- ผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาล 

25.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเบีย้ยังชพีคนพกิาร
และทพุพลภาพ 2,784,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สงเคราะหค์นพกิารดา้น
คา่ครองชพี 

- คนพกิารในเขต
เทศบาล 

26.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 90,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สงเคราะหผู์ป่้วยเอดส ์ - ผูป่้วยเอดสใ์น
เขตเทศบาล 

27.  
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
อาชพี รายได ้และ
คณุคา่ทางสังคม 

โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย
พบัิต ิกรณีฉุกเฉนิ 30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนใน
เขตเทศบาลทีป่ระสบภัยพบัิต ิ
กรณีฉุกเฉนิ  

- ผูป้ระสบภัยพบัิติ
กรณีฉุกเฉนิในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

28.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานรําลกึสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่รําลกึถงึพระมหา
กรุณาธคิณุของสมเด็จ-พระ
นเรศวรมหาราช - เพือ่
เสรมิสรา้งความรักความ
สามัคคขีองชาวจังหวัด
อา่งทอง - เพือ่สง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้ักแก่
นักทอ่งเทีย่ว  

- สว่นราชการ 
องคก์ร- ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
พ่อคา้ ประชาชน 
ภาคเอกชนใน
จังหวัดอา่งทอง
และพืน้ใกลเ้คยีง 

29.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการเงนิอดุหนุนจัดงาน
ราชพธิ/ีรัฐพธิอีําเภอป่าโมก 0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ชว่ยเหลอืสว่นราชการอืน่
ทีดํ่าเนนิกจิกรรมทีอ่ยูใ่น
อํานาจหนา้ทีข่องเทศบาล  

- ผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภา- เทศบาล
พนักงานและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก 



30.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการวันจัดตัง้เทศบาล
ตําบลป่าโมก 0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมใน
การจัดกจิกรรมร่วมกับ
ประชาชน 2. เพือ่
ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่
ขอ้มลูผลงานของเทศบาล  

- พนักงาน
เทศบาลพนักงาน
ครูเทศบาล 
ลกูจา้งและ
ประชาชนใน
ชมุชน จํานวน 
150 คน 

31.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนใน
การ ประชาสัมพันธเ์ชญิชวน
หรอือํานวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนเพือ่มาร่วมงานรัฐพธิี
และพระราชพธิตีา่งๆ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์
การจัดงานรัฐพธิแีละราชพธิี
การจัดงานรัฐพธิแีละราชพธิ ี
ใหป้ระชาชนเขา้ร่วมงาน - 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้
ร่วมงานและกจิกรรมมากขึน้ - 
เพือ่เป็นการบรกิารและอํานวย
ความสะดวกใหก้ับประชาขน  

- ประชาขนในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

32.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาต ิ 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สรา้งความสมานฉันท์
แสดงพลังความรักความ
สามัคคคีวามจงรักภักดตีอ่
สถาบันสําคัญของชาต ิ 

- ประชากรภาครัฐ 
เอกชนกลุม่พลัง
มวลชนในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

33.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการประเมนิคณุภาพจดั
การศกึษา 10,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ประเมนิคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาล  

-จัดทําแบบ
ประเมนิคณุภาพ
ประเมนิการศกึษา
และประมวลผล
คณุภาพการศกึษา
จํานวน 6 โรงเรยีน 

34.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการแขง่ขันคนเกง่
โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล 10,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่คัดเลอืกเด็กเกง่ในระดับ
เทศบาลไปแขง่ขันระดับเขต
และประเทศ  

-มแีบบฝึกเตรยีม
ความพรอ้ม
นักเรยีนเป็น
ตัวแทนเทศบาล
เขา้ร่วม ฃแขง่ขัน
ระดับเขตและ ฃ
ประเทศประมาณ 
90 คน 

35.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการนทิรรศการทาง
การศกึษา 60,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหค้รูและนักเรยีนไดร่้วม
กจิกรรมนทิรรศการทาง
การศกึษา  

-จัดร่วมกจิกรรม
นทิรรศการทาง
การศกึษาของ
ทอ้งถิน่ระดับภาค
กลางและ
ระดับประเทศ
ประมาณ 100 คน 

36.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ผลงานการจัด
การศกึษาของเทศบาล 

50,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ประชาสัมพันธผ์ลงานการ
จัดการศกึษาของโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาลและเผยแพร่ 
ผลงานของนักเรยีน  

-โรงเรยีนในสังกัด 
จํานวน 6 โรงเรยีน 

37.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการประชมุคณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการระดับกลุม่
จังหวัดการศกึษาทอ้งถิน่ที ่2 
(ภาคกลางตอนบน 2) 

40,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 
ระดับกลุม่จังหวัดการศกึษา
ทอ้งถิน่ ที ่2  

-ประชมุ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วชิาการระดับกลุม่
จังหวัดการ ศกึษา
ทอ้งถิน่ที ่2 (ภาค
กลางตอนบน 2 ) 
ประมาณ 30 คน 

38.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานเทศกาล
ประเพณีลอยกระทง 100,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา

-เพือ่ใหช้มุชนมสีว่นร่วมในงาน
ประเพณีลอยกระทง  

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 



และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

39.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานเทศกาล
ทําบญุวันขึน้ปีใหม ่ 100,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหช้มุชนมสีว่นร่วมในการ
ทําบญุตักบาตรในวันขึน้ปีใหม ่ 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

40.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาต ิ 150,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหเ้ด็กไดม้สีว่นร่วมใน
งานวันเด็กแหง่ชาต ิ 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

41.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณี
เทศกาลวันสงกรานต ์ 100,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่ใหช้มุชนมสีว่นร่วมในงาน
ประเพณีสงกรานต ์ 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

42.  
พัฒนาการศกึษา
สง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันเขา้พรรษา 100,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่เสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศกึษา 

-เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเห็น
ความสําคัญของศาสนา  

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 10 
ชมุชน 

43.  

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ 

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผ่นดนิเพือ่ เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติติ์
พระบรมราชนิีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติติ์
พระบรมราชนิีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง - เพือ่รักษาน้ํา 
รักษาป่าใหอ้ยูคู่ก่ับแผ่นดนิ
ไทยตลอดไป  

- แมน้ํ่า ค ูคลองมี
สภาพแวดลอ้มทีด่ี
ขึน้และป่าไมม้ี
จํานวนตน้ไมม้าก
ขึน้ 

44.  

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ 

โครงการวางและปรับปรุงผัง
เมอืงรวมเมอืง/ชมุชน การ
พัฒนาบคุลกรของ องคก์ร
ปกครองสว่น- ทอ้งถิน่ ใหม้ี
ความรู ้การจัดทําผังเมอืง รวม
ชมุชนงานอาคาร งานพัฒนา
สภาพ- แวดลอ้มและภมูทิัศน์ 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมอืงและองคค์วามรูด้า้นการ
วางผังเมอืงและดา้นชา่ง 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

- เพือ่ปรับปรุงผังเมอืงรวมเมอืง
ป่าโมก  

- เพือ่ปรับปรุงผัง
เมอืงรวมเมอืงป่า
โมก  

45.  

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ 

โครงการเมอืงสะอาดน่าอยู่
อยา่งย่ังยนื 20,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

- เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 
เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม  

- เพือ่ใหบ้า้นเมอืง
มคีวามสะอาดน่า
อยู ่

46.  

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ 

โครงการรณรงคคั์ดแยกขยะ
กอ่นทิง้ 40,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

- เพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการคัด
แยกขยะและมกีารแยกขยะ
กอ่นทิง้  

- เพือ่ความสะอาด
และขยะทีนํ่าไป
กําจัดมปีรมิาณ
ลดลง 

47.  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

โครงการแกไ้ขปัญหา
ผักตบชวา 0.00 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง

เพือ่แกไ้ขปัญหาผักตบชวาใน
แหลง่น้ําสาธารณะ ในเขต
เทศบาล  

ผักตบชวาใน
แหลง่น้ํา
สาธารณะถกูกาํจัด 



สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ 

สาธารณสขุ, กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,กอง
การแพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ 

48.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการเวทปีระชาคม ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิน่หา้ปี
และการจัดทําประชาคมดา้น
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับงานของ
เทศบาล 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล -เพือ่
ประเมนิผลการดําเนนิงานของ
ทอ้งถิน่โดยการรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชน - เพือ่
แสดงความสัมพันธเ์ชือ่มโยง
สอดคลอ้งกันระหวา่ง
ยทุธศาสตร ์ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก จํานวน 10 
ชมุชน 

49.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการเงนิอดุหนุน อําเภอ
ป่าโมกตามโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพศนูยป์ฏบัิตกิาร
ร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ อําเภอป่าโมก จังหวัด
อา่งทอง 

25,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่สนับสนุนอําเภอป่าโมกที่
ดําเนนิกจิกรรมทีอ่ยูใ่นอํานาจ
หนา้ทีข่องเทศบาล  

- เทศบาล/
ประชาชนใน เขต
เทศบาล 

50.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้
เกีย่วกับ พระราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ 

15,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ใหข้า้ราชการและประชา
ขนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกับพระราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสาร ของราชการ พ.ศ.
2540  

- ขา้ราชการและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป่า
โมก 

51.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการสนับสนุนการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร,
สมาชกิวฒุสิภาและหรอืการ
เลอืกตัง้อืน่ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่เป็นการรณรงคแ์ละ
ประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชน
ไดรั้บขอ้มลูขา่วสารเรือ่งสทิธิ
หนา้ที ่ในการเลอืกตัง้ตา่ง ๆ  

- ประชาชนในเขต
เทศบาลและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 

52.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการฝึกอบรมเพือ่ให ้
ความรูเ้กีย่วกับการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการทจุรติ
คอรัปชัน่ 

15,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
ไดรั้บความรูแ้ละนําไปใชใ้น
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การทจุรติคอรัปชัน่  

- คณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและ
ลกูจา้ง 

53.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน (อปพร.) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่อบรมความรูท้กัษะในการ
ปฏบัิตหินา้ทีข่อง อปพร.  - จํานวน 141 คน 

54.  
พัฒนาดา้นการเมอืง 
การบรหิารและการ
พัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 

โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนการ
จัด ประชาคมจัดทํา แผน
ชมุชน การพัฒนา ผูนํ้าชมุชน
การสรา้งเครอืขา่ยองคก์ร
ชมุชนและการขับเคลือ่น แผน
ชมุชน แบบบูรณาการ 

200,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมในการจัดทําแผน
ชมุชน - เพือ่รับฟังความ
คดิเห็นของประชาชน - เพือ่
พัฒนาผูนํ้าชมุชนใหม้คีวามรู ้
และสามารถสรา้งเครอืขา่ย
องคก์รชมุชน  

ประชาชนและ 
ผูนํ้าชมุชนใน เขต
เทศบาลฯ ทัง้ 10 
ชมุชน 

55.  พัฒนาสาธารณูปโภค
และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งทอ่ ระบาย
น้ําและปรับปรุง ผวิทางซอย
ขา้งสํานักงาน เทศบาล 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

- เพือ่รองรับการระบายน้ํา จาก
ชมุชน  - จํานวน 1 สาย 

 

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลป่าโมก มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ 
 จํานวนเงนิ 19,841,800 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จํานวน 11 โครงการ จํานวนเงนิ 10,212,777 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดดั้งนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ การกอ่หนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี รายได ้และคณุคา่ทาง
สังคม 6 9,961,200.00 6 9,961,200.00 

พัฒนาการศกึษาสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 3 224,827.00 3 224,827.00 



พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่ง
เป็นระบบ 

    

พัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากรทอ้งถิน่ 2 26,750.00 2 26,750.00 

พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน     

รวม 11 10,212,777.00 11 10,212,777.00 

   
  รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลป่าโมก ทีม่กีารกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดัีงนี ้ 

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน  
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม 

โครงการจัดกจิกรรม
นันทนาการและศกึษาดงูาน
โรงเรยีนผูส้งูอายุ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

2.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่าย
การบรหิารสถานศกึษา 
คา่ใชจ้่ายในการรณรงคป้์องกัน
ยาเสพตดิในสถานศกึษา 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

3.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 16,372,800.00 8,134,800.00 8,134,800.00 8,238,000.00 

4.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม เบีย้ยังชพีคนพกิาร 2,784,000.00 1,555,400.00 1,555,400.00 1,228,600.00 

5.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 90,000.00 28,000.00 28,000.00 62,000.00 

6.  พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี 
รายได ้และคณุคา่ทางสังคม 

โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย
พบัิตกิรณีฉุกเฉนิ 30,000.00 3,000.00 3,000.00 27,000.00 

7.  
พัฒนาการศกึษาสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานรําลกึสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 50,000.00 49,350.00 49,350.00 650.00 

8.  
พัฒนาการศกึษาสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 100,000.00 99,990.00 99,990.00 10.00 

9.  
พัฒนาการศกึษาสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการทําบญุตักบาตรวันขึน้
ปีใหม่ 100,000.00 75,487.00 75,487.00 24,513.00 

10.  พัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร
และการพัฒนาบุคลากรทอ้งถิน่ 

โครงการเวทปีระชาคมในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหา้ปี 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงแผนหา้
ปีและการจัดทําประชาคมดา้น
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับงานของ
เทศบาล 

50,000.00 1,750.00 1,750.00 48,250.00 

11.  พัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร
และการพัฒนาบุคลากรทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนตามโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพศนูยป์ฏบัิตกิาร
ร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ อําเภอป่าโมกจังหวัด
อา่งทอง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

 

 

 

 



       ทัง้นี ้หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสัยหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การ
บรหิารงานขอเทศบาลตําบลป่าโมกทราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
พืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป 
                                      จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 
                                                                         

                                                                      ประกาศ ณ วันที ่ 5 มนีาคม 2564 

                                                                                                                            

                                                                                                                             (นายสพุล  เรอืงฤทธิ)์ 

                                                                                      ปลัดเทศบาล ปฏบัิตหินา้ที ่
                                                                                                                          นายกเทศบาลตําบลป่าโมก 
 

 

 

รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ปี 2564 รอบ 6 เดอืน 
เทศบาลตําบลป่าโมก ป่าโมก จ.อา่งทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               ช. ผลการดําเนนิงาน 
                          เทศบาลตําบลป่าโมก ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ที ่โดยไดรั้บความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนับสนุน 
               จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละ 
               พืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานทีส่ําคัญดังนี้ 
  

 

ยทุธศาสตร ์

แผนการดําเนนิการ 
ท ัง้หมด อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาคณุภาพชวีติ อาชพี รายได ้และคณุคา่ทางสังคม 36 24,452,200.00 27 20,747,800.00 6 9,961,200.00 6 9,961,200.00 

2.พัฒนาการศกึษาสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 18 12,616,832.00 15 800,000.00 3 224,827.00 3 224,827.00 

3.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 9 3,618,000.00 5 80,000.00     

4.พัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ 66 75,685,000.00 7 355,000.00 2 26,750.00 2 26,750.00 

5.พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน 30 52,058,400.00 1 0.00     

รวม 159 168,430,432.00 55 21,982,800.00 11 10,212,777.00 11 10,212,777.00 


