
บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด   งำนแผนงำนและนโยบำย   โทร.  ๐ 3451-0612 

ที ่ กจ  55801/-                                     วันที ่ 3  เดือน เมษำยน  2563                
เร่ือง  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 (เดือนตุลำคม 2562– มีนำคม 2563) 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองลำน (ปลัดเทศบำล,หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล) 

  ตำมที่เทศบำลต ำบลหนองลำน  ได้ประกำศใช้แผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2563            
ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  11  เดือน ตุลำคม พ.ศ.2562  นั้น 

  งำนแผนงำนและนโยบำย  ขอรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ.2563 
ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 300,000    

2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 20,000    

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 

20,000    

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม ่

15,000    

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,000    

6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000    

7 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอนรายหัว 

221,000    

8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

113,000    

9 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน 

637,000    

10 ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ พัฒนาศั กยภาพครู /ผู้ ดู แ ล เด็ ก                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน 

50,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

11 โครงการส่ ง เสริม พัฒนาการ เด็ กรอบด้ านค้นหา
ประสบการณ์รอบตัว 

30,000    

12 โครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก 15,000    

13 โครงการส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000    

14 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองลาน 

1,370,000    

15 จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน 

160,000    

16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึกพร้อมติดดั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง (ศพด.) 

16,000    

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สาธารณสุข) 22,000    

18 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  

“จังหวัดสะอาด” 

40,000    

19 โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000    

20 โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมว 10,000    

21 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 160,000    

22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ           
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

75,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

23 โครงการจ้างเหมาแรงงานคนพิการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลต าบลหนองลาน 

84,00    

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          

หมู่ที่ 5 บ้านรางหว้า 

220,000    

25 โครงการก่อสร้างรั้งรอบกองขยะเทศบาลต าบล        
หนองลาน  

213,000    

26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน
  

132,000    

27 โครงการปรับปรุงโครงหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน  

313,000    

28 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 30,000    

29 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 8,000    

30 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ 36,000    

31 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 950,000    

32 จัดซื้อตู้เหล็ก 5,500    

33 โครงการครอบครัวอบอุ่น  ไร้ความรุนแรง 20,000    

34 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองลาน (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลหนองลาน) 

168,000    

35 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน 

80,000    

36 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 30,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

37 โครงการสร้างความรู้เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
นักเรียน 

10,000    

38 โครงการคนดีวิถีพุทธ 40,000    

39 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000    

40 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและ ประเพณี
สงกรานต์ 

100,000    

41 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,721,600    

42 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,142,400    

43 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8,000    

48 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (ส านักปลัด) 15,000    

49 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 5,000    

50 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000    

51 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(กองคลัง) 

8,000    

 

**โครงการที่ด าเนินการ   จ านวน  18   โครงการ   **โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  33  โครงการ 

**โครงการทั้งหมด    51   โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 


