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แบบที่ ๒  แบบรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 1 ปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ   
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลาน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2) 

   

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการปีงบประมาณ 2562 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่อยู่

ในแผน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 36 6 16.66 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 11 3 27.27 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 41 5 12.19 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
9 5 55.55 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

24 8 33.33 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงบริหาร 42 8 19.04 
รวมท้ังสิ้น 163 37 22.69 

 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี  (เดือนตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

ที่น าไปปฏิบัติ 
(ด าเนินการจริง)  

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที ่

ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 36  3 50.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 11 3 2 66.66 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 41 5 3 60.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
9 5 3 60.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

24 8 6 75.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงบริหาร 42 8 2 25.00 
รวมท้ังสิ้น 163 37 19 51.35 

หมายเหตุ : 1.เป็นการค านวณจ านวนโครงการที่ได้น ามาด าเนินการในช่วง 1 ปีหลังเทียบกับโครงการที่ตั้งไว้ใน        
เทศบัญญัติทั้งปงีบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 51.35 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ทีไ่ด้ด าเนินการ ระว่างเดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่)หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไม้แก่น   งบประมาณ  257,000.- บาท 
 2. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้แก่น     งบประมาณ    75,000.- บาท 
 3. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ลาด   งบประมาณ  200,000.- บาท 
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านค้นหาประสบการณ์รอบตัว   งบประมาณ    30,000.- บาท 
 5. โครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น      งบประมาณ    30,000.- บาท 
 6. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      งบประมาณ    40,000.- บาท 
 7. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านนาฎศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม   งบประมาณ  180,000.- บาท  
     ท้องถิ่น 
 8. โครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก     งบประมาณ     10,000.- บาท 
 9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง      งบประมาณ    22,000.- บาท 
 10.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์   งบประมาณ  100,000.- บาท 
 11.โครงการคนดีวิถีพุทธ        งบประมาณ    40,000.- บาท 
 12.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา     งบประมาณ    40,000.- บาท 
 13.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น      งบประมาณ    20,000.- บาท 
 14.โครงการสร้างความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน   งบประมาณ    10,000.- บาท 
 15.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    งบประมาณ    60,000.- บาท 
 16.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่    งบประมาณ    15,000.- บาท 
 17.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์    งบประมาณ    15,000.- บาท 
 18.โครงการจัดการขยะแบบองค์รวม      งบประมาณ    29,550.- บาท 
 19.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    งบประมาณ    67,000.- บาท 
      ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
      เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อครราชกุมารี 
 20.โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก     งบประมาณ    20,000.- บาท 
 21.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณ  168,000.- บาท 
      ต าบลหนองลาน(ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน) 
 22.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     งบประมาณ    19,575.- บาท 
 23.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    งบประมาณ    32,550.- บาท 
 24.โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมือง   งบประมาณ    30,000.- บาท 
      ต าบลหนองลาน 
              รวมงบประมาณ  1,510,675.- บาท 
 

 25.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    งบประมาณ  5,801,400.- บาท 
 26.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ     งบประมาณ  1,104,000.- บาท 
 27.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ       18,000.- บาท 
              รวมงบประมาณ  6,923,400.- บาท 

                รวมงบประมาณทั้งสิ้น  8,434,075.- บาท 
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งบประมาณจากเงินสะสม – เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านรางหว้า งบประมาณ    482,000.- บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหกหลัง งบประมาณ    486,000.- บาท 
 3. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 3 บ้านหนองลาน งบประมาณ      65,000.- บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน งบประมาณ    490,000.- บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน งบประมาณ    399,000.- บาท 
 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ลาด     งบประมาณ   137,000.- บาท 
 7. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 1,4,7 ต าบลหนองลาน  งบประมาณ  499,000.- บาท 
 8. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 2 บ้านหกหลัง     งบประมาณ   499,000.- บาท 
 9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 5 บ้านรางหว้า   งบประมาณ  720,000.- บาท 
 10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      งบประมาณ 8,580,000. บาท 
      หมู่ที่ 5 บ้านรางหว้า  
 11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       งบประมาณ 7,580,000. บาท 
      หมู่ที่ 2,4,6,8  ต าบลหนองลาน  
              รวมงบประมาณ  19,937,000.- บาท 
  

งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
1. โครงการเด็กต าบลหนองลานสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อออนไลน์    งบประมาณ       20,000. บาท 
    (งบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี) 
2. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ปลอดภัยไร้โรค      งบประมาณ       20,000. บาท 
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
3. โครงการหนูน้อยพัฒนาการสมวัยผู้ปกครองใส่ใจโภชนาการ    งบประมาณ       30,000. บาท 
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
4. โครงการเรียนรู้นอกสถานที่        งบประมาณ       17,980. บาท 
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ)     
5. โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม                งบประมาณ       25,900. บาท 
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง      งบประมาณ       27,550. บาท 
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
7. โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน    งบประมาณ           -       บาท 
    (งบประมาณจาก สสส. ศจค.พระแท่น)   
8. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง        งบประมาณ    100,000. บาท   
    (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
9. โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคมตามมาตรา 35     งบประมาณ    112,464. บาท 
    (บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จ ากัด) 
10.โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ       งบประมาณ       27,550. บาท 
     (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ)  
11.โครงการจ้างคนพิการตามมาตรา 33      งบประมาณ      107,724. บาท 
     (บริษัทโรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่นจ ากัด)      
12.โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข        งบประมาณ       39,300. บาท   
      (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
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13.โครงการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์     งบประมาณ       39,300. บาท   
     “ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
14.โครงการอบรมป้องกันโรคท่ีมีการติดเชื้อจากไวรัส(โรคไข้หวัด/ไข้เลือดออก) งบประมาณ  20,550 บาท 
     (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
15.โครงการพัฒนาสายพันธ์และการประกวดไก่พ้ืนเมือง “ไก่แจ้”     งบประมาณ       40,000. บาท  
     (งบประมาณจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองต าบลหนองลาน) 
16.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ         งบประมาณ       15,400. บาท  
     (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
17.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานการท ากระเป๋าผ้าควิลท์(ท ามือ)      งบประมาณ       31,000. บาท  
     (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี) 
18.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการของ       งบประมาณ       14,300. บาท 
     ศูนย์บริการคนพิการ(งบประมาณจาก พมจ.กาญจนบุรี)  
19.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน      งบประมาณ         8,500. บาท 
      (งบประมาณจาก พมจ.กาญจนบุรี)  
20.โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต      งบประมาณ     247,190. บาท 
     และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหนองลานอย่างบูรณาการ 
     (งบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุต าบลหนองลาน) 
21.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง       งบประมาณ       30,000. บาท 
     (งบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
22.โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนพิการ      งบประมาณ       50,000. บาท 
     และผู้ดูแลคนพิการ (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 
23.โครงการส่งเสริม  สร้างสุขเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย      งบประมาณ       85,850. บาท 
      (งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) 
                รวมงบประมาณ  1,110,558.- บาท 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


