
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลหนองเรือ 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ 30 (5) เทศบาล
ต าบลหนองเรือ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหนองเรือ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  
     "เทศบาลต าบลหนองเรือเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ  
     ๑. พัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพในด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้านการแพทย์ทางเลือก และกิจกรรมสถาบันครอบครัวให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการก่อสร้าง ถนน  ทางเท้า และทางระบายน้ า   การพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมทั้งพัฒนาระบบการจราจรและ  ผังเมืองรวมให้
ได้มาตรฐานทั่วถึง 
      ๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม ในด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จัดหาและสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีศักยภาพจุดเด่นสามารถรองรับการท่องเที่ยวและปรับตัวแข่งขันได้ 
      ๔. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสวนหรือที่ดินสาธารณะในชุมชน สร้างอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
      ๕. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข  การพนันใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
      ๖. พัฒนาและส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีให้คงอยู่สืบไป 
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     ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพัฒนา
รายได้ ด้านบุคลากร ด้านปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กรมากท่ีสุด 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

๑. การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ 
          ๑.1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
          ๑.2. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
         ๑.3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
          ๑.4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน 
          ๑.5. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
          ๑.6. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันครอบครัว 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๒.1. การก่อสร้าง ถนน ทางเท้า และ ทางระบายน้ า 
          ๒.2. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
          ๒.3. พัฒนาระบบการจราจรและผังเมืองรวม 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม  
          ๓.1. ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓.2. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งทุนของชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          ๓.3. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
          ๓.4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ๔.1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
          ๔.2. พัฒนา และปรับปรุงสวนสาธารณะ และหรือที่สาธารณะ 
          ๔.3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียชุมชน 
          ๔.4. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน  
          ๕.1. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๕.2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
          ๕.3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖. การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๖.1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
          ๖.2. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
          ๖.3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๗. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  

          ๗.1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
          ๗.2. พัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
          ๗.3. การพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
          ๗.4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
ง. การวางแผน 
 เทศบาลต าบลหนองเรือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

เทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาคนและ
ชุมชนให้มีคุณภาพ 

54 28,630,000.00 54 29,462,000.00 50 29,430,000.00 50 29,930,000.00 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

46 47,555,000.00 46 62,863,000.00 46 65,110,000.00 46 37,950,000.00 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และ           
พาณิชยกรรม 

16 9,490,000.00 16 9,990,000.00 16 11,090,000.00 16 12,190,000.00 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 16,380,000.00 18 12,380,000.00 18 12,380,000.00 18 12,380,000.00 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน 

20 3,350,000.00 20 3,350,000.00 20 3,350,000.00 20 3,350,000.00 

การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

18 2,310,000.00 19 2,410,000.00 17 2,210,000.00 17 2,210,000.00 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
ที่ด ี

47 60,387,000.00 46 60,360,000.00 46 60,360,000.00 46 60,360,000.00 

รวม 220 168,102,000.00 219 180,815,000.00 213 183,930,000.00 213 158,370,000.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสงบเรยีบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการที่ด ี
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 87 โครงการ งบประมาณ 24,717,716 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ 24 13,034,716.00 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 4,335,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม  8 488,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8 4,270,000.00 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน  11 400,000.00 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 710,000.00 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  18 1,480,000.00 

รวม 87 24,717,716.00 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการ
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลหนองเรือ  มีดังนี้.- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ และ
วารสารต่าง ๆ 
ประจ าชุมชน 

48,000.00 -เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับทราบข่าวสาร
จากหนังสือพิมพ์ 
และวารสารต่างๆ 

จัดหาหนังสือพิมพ์และ
วารสารต่างๆ ตลอดทั้ง
ปีจ านวน 8  ชุมชน 

2 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

126,630.00  -เพ่ือสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบทุกคน 

3 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

313,600.00 -เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

อาหารกลางวันครบ 
ทุกคน 

4 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 

49,465.00 เพ่ือสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กในโรงเรียน
เทศบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
จ านวน 2 ภาค
การศึกษา 

13,034,716.00

4,335,000.00

488,000.00

4,270,000.00

400,000.00

710,000.00

1,480,000.00

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ…

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

5 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
ของโรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

1,976,621.00 เพ่ือสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กในโรงเรียนของ
โรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

อาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
ชุมชน 

6 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) 

100,000.00 เพ่ืออบรมให้
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่ 
อสม. 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่ อสม.  

7 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคระบาดจากสัตว์
และแมลง 

80,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ระบาดจากสัตว์
และแมลง 

ฉีดวัคซีนป้องกันใน
สัตว์และก าจัดแมลง 

8 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานผู้สูงอายุ 

100,000.00 เพ่ือให้ผู้สุงอายุรู้จัก
การรักษาสุขภาพ
และมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

9 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

20,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ในเบื้องต้น 

ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

10 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการสงเคราะห์
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 - เพ่ือช่วยเหลือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ดีขึ้น 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

11 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

60,000.00  -เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ให้มี
สุขภาพดีและเป็น
ขวัญและก าลังใจ 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตลอดปี 

12 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการครอบครัว
อบอุ่น 

20,000.00 เพ่ือให้การด าเนิน
ชีวิตในครัวเรือน
เกิดความอบอุ่นมี
ความเข้าใจอันดี 
ต่อกัน 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการเลี้ยง
ดูบุตร การดูแล
ผู้สูงอายุ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

13 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาทัศน
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

200,000.00 เพ่ือพัฒนาและให้
ความรู้ในการ
พัฒนา
คณะกรรมการ
ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบรม สัมมนาทัศน
ศึกษาดูงาน ของ
คณะกรรมการชุมชน  
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

14 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
สตรี 

30,000.00 -เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพให้
สตรีมีความ
เข้มแข็ง 
 

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรีทั้ง 8 ชุมชน 

15 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 -เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายอารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญาได้รับ
ความอบอุ่นจาก
ครอบครัว 
 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

16 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน 

30,000.00  -เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วน
ร่วม 
- เพ่ือจัดตั้งศูนย์
เยาวชนประจ า 
ทต.หนองเรือ 
 

ส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชน  

17 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

30,000.00 - จัดอบรม
ประชาชน
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

อบรมประชาชน
เสริมสร้างความรู้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

18 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

4,568,400.00  -เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
สงเคราะห์
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
แก่ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ 

19 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

72,000.00 -เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ผู้มีสิทธิ์ 

20 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

864,000.00 -เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
สงเคราะห์
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการที่มีสิทธิ์ 

21 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล 

100,000.00 -เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันโรงเรียน
เทศบาลต าบล
หนองเรือ 

อาหารกลางวัน 

22 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ 

30,000.00 - เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 
-  ดูแลสุขภาพผู้
ได้รับผลกระทบ
จากโรงงานน้ าตาล 
- เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก
ให้ได้รับการดูแล 
ทั้งก่อนและหลัง
คลอด 
-เพ่ือให้ทารกได้รับ
การเลี้ยงดูอย่างถูก
วิธีและดื่มนมแม่ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ 

23 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

3,996,000.00 -เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ชุมชนหนองเรือ 

อาหารกลางวัน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

24 การพัฒนาคน
และชุมชนให้มี
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน
หน่วยงานกาชาด  

100,000.00 -เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน
กาชาดอย่าง
เพียงพอและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ตามอัตภาพ 
 

อุดหนุนหน่วยงาน
กาชาด 

25 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. อภัย
พัฒนา 5 พร้อม
รางระบายน้ า  

1,925,000.00 -เพ่ือให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความสะดวกมาก
ขึ้นและมีการะบาย
น้ าที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า  

26 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูป
ตัวยู ถนนทรัพย์
เจริญถึงถนน        
อัศวราช 

592,000.00  -เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

รางระบายน้ า 

27 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าถนน
ชื่นจิตต์ (ช่วง
สุดท้าย)  

1,025,000.00 - เพ่ือให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความสะดวกมาก
ขึ้นและการระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

รางระบายน้ า 

28 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
รางระยาบน้ า 
ซอยอภัยมงคล 1   
หมู่ที่ 13 

473,000.00 -เพ่ือให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความสะดวกมาก
ขึ้น 

ถนน คสล. 

 
 
 



-๑๐- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

29 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง จัดท า
ผังเมืองรวมและ
การจัดท าผังชุมชน 

20,000.00  - เพ่ือให้การ
พัฒนาเติบโตของ
ชุมชนอย่างเป็น
ระเบียบ 
- เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลไว้ใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
ชุมชน 

ผังเมืองรวมครอบคลุม
เขตพ้ืนที่ 

30 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายประปา 

150,000.00 -เพ่ือให้การ
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขยายเขตจ าหน่าย
ประปา 

31 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
หรือปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 

150,000.00  - เพ่ือให้มีแสง
สว่างเพียงพอมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

32 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และ
พาณิชยกรรม  

โครงการจ้าง
นักเรียนนักศึกษา
ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

48,000.00 -เพ่ือให้นักเรียน/
นักศึกษาท างานหา
รายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

นักเรียนนักศึกษามี
รายได้ 

33 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และ
พาณิชยกรรม  

โครงการเสริมสร้าง
ความรักความ
สามัคคีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

100,000.00 -เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความ
รักความสามัคคี  
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี 

34 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และ
พาณิชยกรรม  

โครงการก่อสร้าง
และพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

60,000.00 เพ่ือเป็นแปลงสาธิต
ความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้
ประชาชนมีความรู้
ทักษะความช านาญ
ในการน าไป
ประกอบอาชีพ 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



-๑๑- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

35 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณิช
ยกรรม  

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ประชาชนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

36 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณิช
ยกรรม  

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
ใหม่ๆ 

การอบรมอาชีพ 

37 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณิช
ยกรรม  

โครงการพัฒนา
ตลาดสด 

40,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

กิจกรรมพัฒนาตลาด 

38 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณิช
ยกรรม  

โครงการล้างตลาด
สดเทศบาล 

50,000.00 -เพ่ือปรับปรุง
ตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ตลาดสดสะอาด 

39 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณิช
ยกรรม  

โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
ตลาดสดน่าซื้อ 

40,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ตลาดสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

40 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะสระ
หนองเรือ 

80,000.00  เพ่ือความ
สวยงามของ
ชุมชนและ
ปรับปรุง
ทัศนียภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

41 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวของชุมชน  

30,000.00 เพ่ือปลูกต้นไม้
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของชุมชน ให้เขต
พ้ืนที่สวยงามมี
ต้นไม้เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

42 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาพ้ืนที่ทิ้ง
ขยะ 

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงพ้ินที่
ทิ้งขยะให้สามารถ
รองรับขยะได้มาก
ขึ้น 

กิจกรรมปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ 

 
 



-๑๒- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ 

50,000.00 - เพ่ือลดปริมาณ
ขยะที่ก าจัด 
- เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัด 

กิจกรรมจัดการ
ขยะ 

44 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการจัดซื้อรถ
ตักหน้าขุดหลัง 

3,500,000.00  -มีเครื่องมือ
เครื่องจักรในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
และงานโยธาอ่ืน ๆ 

รถตักหน้าขุด
หลัง 

45 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการบ้านน่าอยู่
ชุมชนน่ามอง 

40,000.00 - เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาด
และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชนให้ดี 
- เพ่ือให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
สะอาด สวยงาม 
น่าอยู่ 

กิจกรรม
ประกวด 

46 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล 

30,000.00 เพ่ือลดขยะภายใน
ชุมชนและการน า
กลับมาใช้ใหม่ 

ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล 

47 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

40,000.00 เพ่ือรณรงค์การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมกิจกรรม
อนุรักษ์ฯ 

48 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการพัฒนา
ระบบจราจร 

20,000.00 เพ่ือจัดระเบียบ
จราจรและลด
อุบัติเหตุ 

กล้อง CCTV   

49 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการรณรงค์
วินัยการจราจร 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้รถใช้
ถนนได้อย่าง
ปลอดภัย 

การอบรมวินัย
การจราจร 



-๑๓- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

50 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการฝึกอบรม
และ/หรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน 

60,000.00 เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยได้มีความรู้
วิธีป้องกันภัยอย่าง
ถูกต้อง 
 

อปพร. 

51 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ 

40,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความ
ระมัดระวังในการใช้
รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาล 
 

อุบัติเหตุลดลง 

52 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

40,000.00 -เพื่ออบรมป้องกัน
การใช้สิ่งเสพติดใน
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  
- เพื่อเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับโทษของยา
เสพติด 
- เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ไม่มีคดีเกี่ยวกับ         
ยาเสพติด 

53 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
จัดระเบียบชุมชน  

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่น และสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที ่
 

กิจกรรมอบรม 

54 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน  

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติและสร้างความ
สามัคคี 

30,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติและ
สร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในชุมชน 
 

กิจกรรมอบรม 

 
 
 



-๑๔- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

55 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน  

โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

20,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักออม
และการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด สนับสนุน
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

กิจกรรมอบรม 

56 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน  

โครงการแก้ไข
ปัญหาสังคม 

20,000.00  -เพ่ือรณรงค์ให้
ความรู้และส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม การ
ละเมิดสิทธิสตรีเด็ก 
สตรี  

กิจกรรมอบรม 

57 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน  

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดขอนแก่น 

30,000.00  -เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดร่วมกันแบบ
บูรณาการทุก
หน่วยงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

58 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน  

โครงการทาสีตีเส้น
จราจร ขอบ
ฟุตบาท และ
กระจกจราจร
ภายในเขตเทศบาล 

20,000.00 เพ่ือด าเนินการทาสี
ปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร
บนพื้นทางขอบ
ฟุตบาทที่ลบเลือนให้
มีความชัดเจนและ
ปรับปรุงติดตั้ง
กระจกจราจรในจุด
เสี่ยงต่างๆ  

ทาสีตีเส้นและการ
ติดตั้งกระจกจราจร 

59 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

60 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กิจกรรมงาน
ประเพณี 



-๑๕- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

61 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือ
และลอยกระทง 

200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กิจกรรมงาน
ประเพณี 

62 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กิจกรรมบุญบั้งไฟ 

63 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

64 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
กตัญญู 

150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กิจกรรมวันสงกรานต์
และวันกตัญญู 

65 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมาความ
รักสามัคคี เยาวชน
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

กิจกรรมนันทนาการ 

66 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา 

 
 



-๑๖- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

67 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์เล่นกีฬา 

อุปกรณ์กีฬา 

68 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ตามนโยบายของรัฐ
หรือส่วนราชการ
ต่างๆ 

80,000.00 เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ให้เห็นความส าคัญ 
ประเด็นปัญหาต่างๆ  

กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ 

69 การส่งเสริมกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ 

10,000.00 -เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐจัด
กิจกรรมตามภารกิจ
และหรือประเพณี
ของท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณ 

70 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

110,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้ดี 

71 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาทัศนศึกษา
ดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

200,000.00 เพ่ือพัฒนาและให้
ความรู้ในการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมอบรม 

72 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
เทศบาล 

40,000.00  เพ่ือพัฒนาและให้
ความรู้ในการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ 

 
 
 



-๑๗- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

73 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

10,000.00  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นเครื่อง
น าทางก ากับการ
ปฏิบัติงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

กิจกรรมอบรม 

74 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้น
ทั่วไปแก่ประชาชน 

40,000.00 เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายที่
เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนัให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กิจกรรมอบรม 

75 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

40,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงผลงานส่งเสริม
และให้ก าลังใจการ
พัฒนาหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัตงิานด ี

จัดงานวันเทศบาล 

76 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการประชุม
ประชาคม 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล 

จัดกิจกรรมประชาคม 

77 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการจัดท า
วารสารเผยแพร่
กิจกรรมของ
เทศบาล 

100,000.00 เพื่อจัดท าวารสาร
เผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาล 

วารสาร 

78 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการสนบัสนนุ
หรือจัดการเลือกตั้ง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุในการ
จัดการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 

ด าเนินการเลือกตั้ง 

79 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

โครงการส ารวจ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาเทศบาล
และการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

40,000.00  เพื่อส่งเสริม
หน่วยงานหรือกลุ่ม/ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง
จัดบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับประชาชน 

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 



-๑๘- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

80 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000.00  - เพ่ือจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
รายได้ต่างๆ 

แผนที่ภาษี
ครอบคลุม 

81 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการหน่วย
บริการเคลื่อนที่
รับช าระภาษี 

5,000.00 - เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

ออกหน่วยเคลื่อนที่ 

82 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

310,000.00  เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินมีสภาพดี 

83 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

85,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 

84 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาเทศบาล
และสนับสนุนการ
จัดบริการ
สาธารณะ 

40,000.00  - เพ่ือให้มีข้อมูล
ต่างๆ เพียงพอใน
การวางแผนพัฒนา
ทุกระดับ  
- เพ่ือส่งเสริม
หน่วยงานหรือกลุ่ม/ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง
จัดบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับประชาชน 

การจัดเก็บข้อมูล 

85 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการประชุม
จัดท าแผนชุมชน 

50,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ปรับปรุงและจัดท า
แผนชุมชน 

แผนชุมชน 

 
 



-๑๘- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

86 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

30,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 

87 การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

80,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลหนองเรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 11,803,799 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 11,803,799 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ 14 7,546,411.56 14 7,546,411.56 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 139,171.34 2 139,171.34 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และ 
พาณิชยกรรม  

2 125,740.00 2 125,740.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

6 3,447,477.00 6 3,447,477.00 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบ
ชุมชน  

2 41,150.00 2 41,150.00 

การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 463,319.00 7 463,319.00 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  3 40,530.48 3 40,530.48 

รวม 36 11,803,799.38 36 11,803,799.38 

 
 
 



-1๘- 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหนองเรือ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

สถานะ
ด าเนินงาน 

การพัฒนาคน
และชุมชนให้
มีคุณภาพ 

1 โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ 
และวารสารต่าง 
ๆ ประจ าชุมชน 

48,000.00 1,680.00 586/61 06/02/2561 แล้วเสร็จ 

2 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

126,630.00 64,280.40 865/61 09/04/2561 แล้วเสร็จ 

3 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

313,600.00 170,720.00 924/61 26/04/2561 แล้วเสร็จ 

4 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 

49,465.00 25,806.00 1073/61 21/05/2561 แล้วเสร็จ 

5 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
นักเรียนของ
โรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

1,976,621.00 1,041,530.16 1073/61 21/05/2561 แล้วเสร็จ 

6 โครงการป้องกัน
โรคระบาดจาก
สัตว์และแมลง 

80,000.00 74,980.00 1477/61 02/08/2561 แล้วเสร็จ 

 



-1๙- 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

สถานะ
ด าเนินงาน 

การพัฒนาคน
และชุมชนให้
มีคุณภาพ 

7 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

60,000.00 60,000.00 926/61 09/04/2561 แล้วเสร็จ 

8 โครงการ
ฝึกอบรม สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

200,000.00 200,000.00 1406/61 05/07/2561 แล้วเสร็จ 

9 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

100,000.00 54,615.00 545/61 08/01/2561 แล้วเสร็จ 

10 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอาย ุ

4,568,400.00 1,503,600.00 526/61 03/01/2651 แล้วเสร็จ 

11 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์

72,000.00 18,000.00 470/61 03/01/2561 แล้วเสร็จ 

12 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

864,000.00 263,200.00 469/61 03/01/2561 แล้วเสร็จ 

13 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล 

100,000.00 72,000.00 547/61 01/02/2561 แล้วเสร็จ 

14 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

3,996,000.00 3,996,000.00 1595/61 13/06/2561 แล้วเสร็จ 

การพัฒนา
ระบบ

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

15 โครงการขยาย
เขตจ าหน่าย
ประปา 

150,000.00 84,000.00 1650/61 05/09/2561 แล้วเสร็จ 

 



-๒๐- 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

สถานะ
ด าเนินงาน 

การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน 

16 โครงการขยายเขต
หรือปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 

150,000.00 55,171.34 1651/61 05/09/2561 แล้วเสร็จ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

การค้า และ
พาณิชยกรรม 

17 โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000.00 100,000.00 1537/61 24/07/2561 แล้วเสร็จ 

18 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
ตลาดสดนา่ซื้อ 

40,000.00 25,740.00 1229/61 19/06/2561 แล้วเสร็จ 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 โครงการปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียวของชุมชน  

30,000.00 30,000.00 1581/61 04/09/2561 แล้วเสร็จ 

20 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ 

50,000.00 44,020.00 1422/61 24/07/2561 แล้วเสร็จ 

21 โครงการจัดซื้อรถ
ตักหน้าขุดหลัง 

3,500,000.00 3,265,000.00 375/61 30/09/2560 แล้วเสร็จ 

22 โครงการบ้านนา่
อยู่ชุมชนน่ามอง 

40,000.00 40,000.00 1525/61 14/08/2561 แล้วเสร็จ 

23 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 

30,000.00 30,000.00 1643/61 04/09/2561 แล้วเสร็จ 

24 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

40,000.00 38,457.00 1644/61 04/09/2561 แล้วเสร็จ 

การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

และการจัด
ระเบียบ
ชุมชน 

25 โครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุ 

40,000.00 13,600.00 494/61 28/12/2560 แล้วเสร็จ 

26 โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

80,000.00 27,550.00 1377/61 20/07/2561 แล้วเสร็จ 

 
 



-๒๑- 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

สถานะ
ด าเนินงาน 

การส่งเสริม
กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

27 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

30,000.00 30,000.00 1524/61 10/08/2561 แล้วเสร็จ 

28 โครงการส่งเสริม
ประเพณี         
วันขึ้นปีใหม ่

20,000.00 7,500.00 467/61 09/01/2561 แล้วเสร็จ 

29 โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือ
และลอยกระทง 

200,000.00 199,134.00 133/61 13/11/2560 แล้วเสร็จ 

30 โครงการส่งเสริม
ประเพณี            
บุญบั้งไฟ 

100,000.00 100,000.00 1083/61 23/05/2561 แล้วเสร็จ 

31 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 20,000.00 1394/61 23/07/2561 แล้วเสร็จ 

32 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
กตัญญู 

150,000.00 96,685.00 933/61 27/04/2561 แล้วเสร็จ 

33 โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ 

10,000.00 10,000.00 44/61 20/10/2560 แล้วเสร็จ 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ 

ที่ดี 

34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

110,000.00 15,570.48 727/61 08/03/2561 แล้วเสร็จ 

35 โครงการจัดงาน
วันเทศบาล 

40,000.00 22,160.00 951/61 01/05/2561 แล้วเสร็จ 

 36 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

85,000.00 2,800.00 230/61 22/11/2560 แล้วเสร็จ 

 
 



-๒๔- 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

เทศบาลต าบลหนองเรือ   อ าเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคนและชุมชน
ให้มีคุณภาพ 

54 28,630,000.00 24 13,034,716.00 14 7,546,411.56 14 7,546,411.56 14 7,546,411.56 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

46 47,555,000.00 7 4,335,000.00 2 139,171.34 2 139,171.34 2 139,171.34 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชน การค้า และ            
พาณิชยกรรม  

16 9,490,000.00 8 488,000.00 2 125,740.00 2 125,740.00 2 125,740.00 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

19 16,380,000.00 8 4,270,000.00 6 3,447,477.00 6 3,447,477.00 6 3,447,477.00 

5.การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการจัด
ระเบียบชุมชน  

20 3,350,000.00 11 400,000.00 2 41,150.00 2 41,150.00 2 41,150.00 

6.การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 2,310,000.00 11 710,000.00 7 463,319.00 7 463,319.00 7 463,319.00 

7.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี  

47 60,387,000.00 18 1,480,000.00 3 40,530.48 3 40,530.48 3 40,530.48 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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-๒๕- 
ช. ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้.- 

 การจัดพิธี “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=214
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=214


-๒๖- 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ

บุคลากรในการปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ อิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=213
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=213
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=213


-๒๗- 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ และ                 

ผู้อ านวยการ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองเรือ ร่วมกันตรวจสอบความการเชื่อมต่อท่อระบายน้ า                   
ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา กับท่อระบายน้ าของเทศบาลต าบลหนองเรือ                                                     

ให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=210
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=210
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=210
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=210


-๒๘- 

    ประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลหนองเรือ                          
ร่วมกับชุมชน 8 ชุมชน จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี 2561 ณ เทศบาลต าบลหนองเรือ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=208
http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=208


-๒๙- 
 ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดสิทธิการาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongrua.go.th/index.php?show=achievement&file=readachievement&id=199


-๓๐- 
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลหนองเรือทราบ สามารถแจ้งติดต่อสอบถาม 
โดยตรงกับนายกเทศมนตรีหรือส่ ง เรื่องให้ เจ้ าหน้ าที่ เทศบาลได้ทุ กคนหรือติดต่อ ได้ ทางเว็บ ไซต์ 
www.nongrua.go.th หรือช่องทางอ่ืนๆ ได้ตามความสะดวกของท่าน เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่          เดือนธันวาคม    พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 
(นายประสงค์   ศรีวัฒน์) 

 นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ 


