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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 

 
ด้วย  นายประทีป    เรืองเกษม  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์บริหารส่วนตำบลคลองม่วง                      

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เมื่อวันที่  7  กันยายน  2564 ประกอบตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งให้
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย นั้น  

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว 
220  ลงวันที่   27  ธันวาคม  2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม จึงออกประกาศ ผ.ถ.6/1 ผลการเลือกตั้งให้กระผม   นายประทีป     เรืองเกษม  . เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม 2564  
นั้น 

  บทบัญญัติตามระเบียบข้อกฎหมาย ความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่
จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และนโยบายแนวทางการพัฒนา เพ่ือใช้ประกอบการแถลงนโยบาย แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ดังกล่าวแล้วในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2565 วันพุธที ่ 19  มกราคม  พ.ศ.2565 ดังนี้  
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  วิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของตำบลคลองม่วงในอนาคต อย่างรอบด้าน ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต 
“ โครงสร้างพื้นฐานพร้อม     

สิ่งแวดล้อมต้องรักษา       
การศึกษาก้าวไกล                                       

ห่วงใยคุณภาพชีวิต          
เศรษฐกิจพอเพียง       

พร้อมเพรียงการจัดการ ” 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี 5 ขจัดปัญหาความยากจนและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 6 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 
แนวทางที่ 4 พัฒนาและบำรุงแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่

หาได ้
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง พันธุกรรมพืช  สัตว์  สัตว์

น้ำ และจุลินทรีย์ของท้องถิน่ 
แนวทางที่ 6 คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกร

ให้มากขึ้น 
   แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต 
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นโยบายที่ 4  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมฟ้ืนฟูการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  

นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ที่มีมาตรฐานและท่ัวถึง 
แนวทางท่ี 2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบเสียงตามสายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 
แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอย่างเพียงพอและได้

มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

ต่อการเรียนรู้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ    
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
แนวทางที่  6 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                

การทำนุบำรุงศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 จากที่ได้แถลง วิสัยทัศน์ (Vision) และนโยบายแนวทางการพัฒนา ข้างต้น อยู่บนพ้ืนฐานของแนวการพัฒนา
ที่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ตำบลคลองม่วง ทั้งนี้ข้าฯ จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลคลองม่วง โดยใช้หลักวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ต่อไป 

ฉะนั้น ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร         
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหกกำหนดให้คำแถลง
นโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้  โดยเปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลด้วย 
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2. วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาท้องถิ่น เพ่ือให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

2. เพ่ือรายงานการรับจา่ยเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
3. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี                   

พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 2 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองม่วง ทกุท่าน 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  5  กันยายน  2565  ทีผ่่านมาแล้ว นั้น                   

                ประกอบกับนายอำเภอปากช่องพิจารณาแล้วเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบกับหนังสือ อำเภอปากช่อง ที่ นม 0023.27/1170 
ลงวันที่  15  กันยายน  2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ลงนามใช้
บังคับให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1    ตุลาคม   2565  เป็นต้นไป   

 เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา  58/5 วรรค 5 จึงได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  โดยนำเอาฐานข้อมูล
ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาฯ ดังนี้ 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลอง
ม่วง (สำนักปลัด) 

238,822 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และการจัดงาน
ตามภารกิจของส่วน
ราชการ (สำนักปลัด) 

4,920 

3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ (สำนักปลัด) 

272,027 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
บริการ (สำนักปลัด)  

599,405 

5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ (กองคลัง) 

9,664 

6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
บริการ (กองคลัง) 

190,870 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
7 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการถวายความ 
ปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท
และพระบรมวงศา 
นุวงศ (สำนักปลัด) 

790 

8 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน 
(สำนักปลัด) 

22,500 

9 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย (สำนัก
ปลัด) 

29,220 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (สำนักปลัด) 

29,700 

11 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 
(ส ำนกัปลดั) 

29,800 

12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  9  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) (สำนัก
ปลัด) 

184,920 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
บริการ (กองศึกษาฯ) 

79,000 

14 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการเดินไป ราชการ 
(กองศึกษาฯ) 

20,981 

15 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  2  ด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการสนับสนุนคา่
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (กองศึกษาฯ) 

108,800 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
16 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  2  ด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (กองศึกษาฯ) 

36,160 

17 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  2  ด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (กองศึกษาฯ) 

334,488 

18 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  2  ด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการอุดหนุนอาหาร
ให้กับเด็กอนุบาลและ
เด็กประถมโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ จำนวน 6 
โรงเรียน (กองศึกษาฯ) 

4,881,450 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
19 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
บริการ (กองสาธารณสุข
ฯ) 

246,700 

20 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

10,046 

21 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  5  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการควบคมุป้องกัน
โรค ติดต่อและภัย
สุขภาพใน ชุมชน (กอง
สาธารณสุขฯ) 

67,725 



-13- 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
22 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  5  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
ด้านอาหารและยาใน
ชุมชน (กองสาธารณสุข
ฯ) 

20,000 

23 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  5  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อุดหนุนให้กับหมู่บ้าน 
จำนวน 21 หมู่บ้าน  
(กองสาธารณสุขฯ) 

420,000 

24 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่  4  ด้านการ
พัฒนาสังคม 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(สำนักปลัด)  

15,100 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
25 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  
ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  
ด้านการพัฒนาสังคม 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอ 
ปากช่อง จังหวัด 
นครราชสมีา (สำนัก
ปลัด) 

10,000 

26 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 4 ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดัขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย (กองสาธารณสุขฯ) 

50,000 

27 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 4 ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษาความ
สะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบ ร้อยใน
พื้นทีต่ำบลคลองม่วง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

20,900 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
28 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4    
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  
ด้านการพัฒนาสังคม 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการพัฒนาสตรีและ 
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของครอบครัว (สำนัก
ปลัด) 

20,000 

29 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4    
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  
ด้านการพัฒนาสังคม 

นโยบายที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู ่

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน "ทำดี มี
อาชีพ" (สำนักปลัด) 

9,200 

30 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตำบลคลอง 
ม่วง (สำนักปลัด) 

5,660 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
31 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
บริการ (กองช่าง) 

160,600 

32 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

นโยบายที่ 1 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
ไปราชการ (กองช่าง) 

10,956 

33 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
12 บ้านศาลเจ้า (กอง
ช่าง) 

479,000 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
31 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
18 บ้านหนองไทรใต้
(กองช่าง) 

499,000 

32 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง
(กองช่าง) 

499,000 

33 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี
(กองช่าง) 

499,000 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
34 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต หมู่ 13 
บ้านลำสะพานหนิ   
(กองช่าง) 

499,000 

35 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ 21 บ้านแสนสุข
(กองช่าง) 

499,000 

36 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ 5 บ้านซับพลู   
(กองช่าง) 

499,000 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
37 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ 7 บ้านคลองสมบรูณ์
(กองช่าง) 

499,000 

38 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ 8 บ้านราษฎร์
สามัคคี (กองช่าง) 

499,000 

39 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ 4 บ้าน
คลองม่วง(กองช่าง) 

499,000 
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ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
40 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ 16 บ้าน
หนองหิน (กองช่าง) 

299,000 

41 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 9 
บ้านโป่ง 
ดินดำ (กองช่าง) 

293,000 

42 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก หมู่ 16 บ้าน
หนองหิน (กองช่าง) 

499,000 



-21- 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์  

อปท.ในเขตจังหวัด 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 
โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

(งบประมาณ) 
43 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 

2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก หมู่ 2 บ้าน
หนองหมาก (กองช่าง) 

499,000 

44 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายที่ 5 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยน 
ซ่อมท่อเมนท์ประปา 
หมู่ 3 บ้านวังสีสด    
(กองช่าง) 

465,000 

45 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 3  ด้านการ
พัฒนาเกษตรอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์น้ำ” 
(สำนักปลัด) 

3,400 
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองม่วง ทกุท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุด
นั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น  

             องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งแต่  1  ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565) เพ่ือให้ประชาชนทราบดังนี้  

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท)  รายรับจริง (บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง   
     หมวดภาษีอากร 554,000 909,939.39 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 392,200 159,746.40 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 691,500 498,446.51 
     หมวดรายได้จากทุน 5,000 6,100 
     หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 100,000 700 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

  

     หมวดภาษีจัดสรร 28,257,300 35,007,185.50 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000 31,034,219 

รวมรายรับ 60,000,000 67,616,336.80 
 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย (บาท)  รายจ่ายจริง (บาท) 
     งบกลาง 21,269,134 18,485,937 
     งบบุคลากร 13,756,030 10,116,599.42 
     งบดำเนินงาน 11,438,136 8,133,089.75 
     งบลงทุน 7,815,700 2,409,210 
     งบเงินอุดหนุน 5,721,000 5,311,450 

รวมรายจา่ย 60,000,000 44,456,286.17 
 

รายรับ – รายจ่าย ท่ีไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท)  

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

     เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 

- - 

รวมทั้งสิ้น - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-------------------------------------- 

               ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 
58/5 ได้กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และนโยบาย
แนวทางการพัฒนา เพ่ือใช้ประกอบการแถลงนโยบาย แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ดังกล่าว
แล้วเรียบร้อยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2565    
วันพุธที่  19  มกราคม  พ.ศ.2565  นั้น 

                อาศัยความในมาตรา 58/5 วรรคห้าและวรรคหกแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

                 จึงประกาศโดยเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ   ณ  วันที่     6     กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566 

                                                                                      

        
                                                              (นายประทีป    เรืองเกษม) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 


