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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลหนองลาน 

อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 



 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด          
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่หากไม่มี
ระบบการติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) 

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  

การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งผลงาน 
นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนด
ไว้ในรูปแบบของแผนด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



 

ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตนโยบาย การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย การประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลจะช่วยท า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4. เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5. เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6. เพ่ือการพัฒนาแผนงาน และความหลากหลายของกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
7. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 
เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองลาน ประกอบด้วย 

๑.  นายอนุชา    นิลวงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการ 
๒.  นายบรรจง  ดาปาน  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๓.  นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔.  นายดีออล  วิลัย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายอุกฤษณ ์  ผิวงาม  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่  กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 

 ๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน กรรมการ 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



 

9. นายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
10. ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย กิ่งทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย   สินธพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นางธนันพัชร ์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวศิรินกุล   บุญมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนลินี อัจจิมาจิตร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 
 
 

๑.  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมี
ปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ระดับ ได้แก่ 

๒.๑ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาตามความส าเร็จในการด าเนินงานและการ
ใช้งบประมาณในแต่ละโครงการส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม /ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป 

๒.๒ การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ไห้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเพ่ือเป็นขอมูลวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน ต่อไป 

 

 

4. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 



 

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.๑ แบบท่ี ๑ การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ ๑ เป็น
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาห้าปีของท้องถิ่น โดยท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีแล้ว 

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาห้าปี 

 

 

1. การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้

บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 
และสรุปปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบของโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท   และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

- ระดับองค์กร ส านักปลัด งานแผนงานและนโยบายจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก
หน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการฯ      
และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

๒.  การติดตามประเมินความส าเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เห็นว่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จหรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่  
เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้อง แล้วน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาห้าปีครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
 



 

 
ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันา ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินเสนอตอ่สภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบหา้วนั พรอ้มทัง้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั อยา่งนอ้งปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี



 

 
 
1. ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไป
ปฏิบัติ เป็นต้น 

4. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท า งานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อน อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุ
อะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงิน มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการ
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ส่วนที่สองคือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ 
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ) 

8. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้ว ได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่
มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 



 

ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร ์

 
 
 

“หนองลานเป็นต าบลน่าอยู่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล” 

 
 
 พันธกิจหลักท่ี 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การบริหาร การปกครอง และการคลัง 
 พันธกิจหลักท่ี 2 สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีจิตใจที่ดีงาม ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 
 พันธกิจหลักท่ี 3 การสร้างระบบสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขในทุกๆด้าน 
 พันธกิจหลักท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ด้านสังคม 
1. ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการกีฬาของต าบล 
3. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตลอดจนผลผลิตของประชาชน ให้เป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณ์์หนึ่ง

ต าบลที่มีคุณภาพ 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง การอุปโภค บริโภค การอ านวยความสะดวกของประชาชน

ในด้านพื้นฐานต่างๆ 
6. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการทุพลภาพให้ดีขึ้น 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น 
ด้านองค์กร 
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการตรวจสอบ

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ และอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 



 

 
 
 เทศบาลต าบลหนองลาน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

0 0.00 24 23,258,000.00 75 119,464,000.00 156 278,807,610.00 141 264,672,610.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 3 350,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

0 0.00 19 7,983,000.00 26 8,280,000.00 36 9,256,000.00 46 17,874,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 

การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

0 0.00 4 2,050,000.00 18 3,365,000.00 26 22,500,000.00 36 23,240,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

0 0.00 36 5,836,000.00 38 6,204,000.00 38 6,204,000.00 41 6,251,000.00 

รวม 0 0.00 93 40,676,000.00 167 138,862,000.00 266 318,316,610.00 274 313,586,610.00 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน 
 



 

 

 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง     ทุก

หมู่บ้าน รองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี จัดระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพใน
การรับและระบายน้ า ให้เพียงพอตามความต้องการของภาคเกษตรกรรม ปรับปรุง/ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลานทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาทาง

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน ให้การ
สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จัดสวัสดิการซ่อมแซม/
ปรับปรุง และสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ส่งเสริมให้กลุ่ม
องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จัดทีมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนกระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ

พัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณ์์จากท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน 
ท าให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึน 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการด าเนินงานของ อสม. ทุกหมู่บ้ าน สร้างจิตส านึ กและตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลโดยความร่วมมือจากประชาชน เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลหนองลานเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ หรือ โรคอุบัติซ้ า 

5. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  
ส่งเสริมให้ต าบลหนองลานเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มี

ความสามารถเหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนการด าเนินการของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลานให้มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี วันส าคัญต่าง 
และสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีงาม 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

พัฒนาระบบงาน ลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย เพ่ือให้การบริการประชาชนเกิด
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 



 

 

 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี 2564 จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 15,557,100 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 5 1,880,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 50,000 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 13 8,221,000 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร 7 595,000 

การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 14 4,781,100 

รวม 42 15,557,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
 



 

ส่วนที่  3 
การติดตาม และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ ส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาพิจารณาความคุ้มค่าที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
โครงการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และหาผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลาน   

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่ ๑  แบบชว่ยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 



 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 1 ปี  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลาน 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 

โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการที่
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

โครงการที ่
ด าเนินการจริง 

(งบ ทต./ งบนอก) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่

อยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

156 5 4 / 7 11 7.05 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 0 / 2 2 66.67 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

36 13 13 / 28 41 113.89 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1 1 / 1 2 28.57 

การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

26 7 5 / 1 6 23.08 

การพัฒนาด้านการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

38 14 7 / 3 10 26.32 

รวมทั้งสิ้น 266 42 30 / 42 72 27.07 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน 15%

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 3%

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 57%

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3%

การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 8%

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 14%



 

ส่วนที่  4 
สรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564) 

............................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561 ข้อ  13  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”ประกอบกับค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลานที่   
151/2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองลาน เพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม                  
โดยเปรียบเทียบในเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงโครงการที่ด าเนินการจริงตามแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและงบประมาณที่ด าเนินการจริง   
ที่เทศบาลต าบลหนองลนได้ก าหนดไว้ นั้น 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ   
โดยจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
2564  รวมถึงการรายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-plan) โดยสรุปได้ดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวน  266  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.07  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน               
194 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.93 ของโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล        
หนองลาน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สืบไป 

  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             เทศบาลต าบลหนองลาน 

 



 

รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน สามารถน าผลการประเมินมาสรุปผลที่
ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

1. จากการติดตามโครงการประจ าปี 2564 พบว่าเทศบาลต าบลหนองลานได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้น
การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งด าเนินโครงการทั้งหมด 43 
โครงการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   

2. โครงการ / กิจกรรม ที่ประชาคมเสนอขึ้นมามีปริมาณมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อมีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการจัดท าประชาคมเพ่ือรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น หากปัญหาที่มีความเร่งด่วนอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ หน่วยงานไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบ จึงมีโครงการที่ประสบปัญหา
ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากพ้ืนที่
ด าเนินการไม่ชัดเจน ชื่อซ้ าซ้อน ขาดการออกแบบโครงการก่อนด าเนินการ ซึ่งเทศบาลควรประสานงาน
กับสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนก่อน
ด าเนินการ 

4. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยงและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงมีการงดการจัดกิจกรรมที่ท าให้มีผู้มาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก    
ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  

5. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2564 นอกจากเสนอสภาเทศบาล
รับทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐาน
ที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

6. ควรมีการจัดประชุมคณะท างานโครงการ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และวางแผนการ
จัดท าโครงการต่อไป 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 



  
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายชีพ เอมทอง หมู่ท่ี 5

ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร 497,000       - 100

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรางหว้า 
บริเวณบ้านนายเทิดชัย ค าจันทร์  หมู่ท่ี 5

ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 198,000       - 100

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอยู่เจริญ 
บริเวณบ้านนายนะ ฮงชัย หมู่ท่ี 7

ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร 497,000       - 100

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอยู่เจริญ
บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ วนิชกุลพิทักษ์ หมู่ท่ี 7

ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว182 เมตร หนา 0.15 เมตร 498,000       - 100

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
บ้านหกหลังใน หมู่ท่ี 6

ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่  - 1,879,900   100

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณ
สุดถนนลาดยางแยกทางเข้า หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีไหล่ถนนหินคลุก
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

 - 1,700,000   100

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเทเวศ ภุมมาลา หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ถนนหินคลุก
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

 - 3,400,000   100

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
สายบริเวณบ้านนายเกรียงไกร อุปวรรณะ หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.05 เมตร  - 499,000      100

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณส่ีแยกรางหว้า - เลียบบ่อทราย หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร  - 201,000      100

10 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองลาน - บ้านไร่ หมู่ท่ี 3

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.05 เมตร  - 500,000      100

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)

หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองลาน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยโรงงานตุ๊กตา หมู่ท่ี 2

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.05 เมตร  - 499,000      100

1,690,000   8,678,900  100

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี

การจ้างงาน สร้างอาชีพ  วันละ  200.-บาท
ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ  จ านวน  20  คน
ในวันท่ี 3 - 12 ก.ย. 2564

  - 40,000 80

2 โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตร หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
1. กล้วยเส้น        2. ขนุนเส้น
3. เค้กขนุน         4. ซิพฟ่อนเค้ก
5. บัตเตอร์เค้ก      6. เค้กโรล
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ  จ านวน  25  คน ในวันท่ี 6 - 11 มิ.ย. 2564

  - 42,800 80

-              82,800         -
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12 เดือน     5,722,400  - 100
2 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 12 เดือน     1,172,600  - 100
3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 12 เดือน         18,000  - 100
4 การมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19
1. จัดเก็บข้อมูล       2.ประชุมคัดเลือก
3. จัดซ้ือถุงยังชีพ     4.มอบถุงยังชีพ 
คนพิการ/ผู้ป่วย LTC   จ านวน ๑2๘  คน
ในวันท่ี 18 พ.ค. 2564

64,000         - 100

รวม

รวม



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

5 จ้างเหมาท าอาหารเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสใกล้ชิดมี
ความเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือไวรัส โคโรนา  COVID-19  และต้อง
กักตัว  ๑๔ วัน

1.จัดเก็บข้อมูล       2.ประชุมพิจารณา
3.จัดซ้ือจัดจ้าง       4.มอบอาหาร
ผู้ติดเช้ือ/กลุ่มเส่ียง/ผู้กักตัว  จ านวน 14 คน
ในวันท่ี 19 - 23 ก.ค. 2564

7,500           - 90

6 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  COVID-19

1.จัดเก็บข้อมูล   2.ประชุมพิจารณา  3.จัดซ้ือถุงยังชีพ   4.มอบถุงยังชีพ 
  - กลุ่มเส่ียง/ผู้กักตัว จ านวน 160 
  - ครอบครัว จ านวน 375 คน 
  - ติดเช้ือ 183 คน

121,000       - 90

7 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลหนองลานประจ าปี๒๕๖๔
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน)

ด าเนินงาน ๔ กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้    ๒. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
๓. ถ่ายทอดภูมิปัญญา         ๔. กิจกรรมนันทนาการ
๕. กิจกรรมอ่ืนๆ/นอกสถานท่ี 
นักเรียนผู้สูงอายุ,คณะกรรมการศูนย์ฯ,ทีมงาน,เจ้าหน้าท่ี จ านวน 171 คน

        63,000  - 80

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจน าวิถีพอเพียงสู่ชุมชน อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/เด็กเยาวชน/ประชาชน
จ านวน ๑5๐ คน   ในวันท่ี 24 พ.ย. 2563

        30,000  - 80

9 การสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ จ่ายเงินสงเคราะห์ เดือนละ ๒,๐๐๐.-บาท  จ านวน ๒ ราย
๑.นางเล็ก พิทักษ์     ๒.นางอ่ึง แผนใหญ่

 - ๔๘,๐๐๐ 100

10 ขอรับเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
2. คณะกรรมการพิจารณา
3. โอนเงินสงเคราะห์  รายละ  ๒,๐๐๐  บาท  จ านวน 2 ราย
1.นางพยุง  ขอมปรางค์       2.นางวันเพ็ญ สังข์ทอง

 - 4,000 100

11 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕64 ลงพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรมเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 
จ านวน 93 ราย   ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ธันวาคม 2563

 - 60,000        100

12 ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทุนการศึกษาเด็ก ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทุนการศึกษาเด็ก  
จ านวน 12 ราย  ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

 - 28,000        100



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

13 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา2019COVID-19

๑. รวบรวมข้อมูล          2. พิจารณาคัดเลือก
3. ขอรับการช่วยเหลือ    4. มอบถุงยังชีพ  ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2564
5. รายงานผล
ให้การช่วยเหลือเยียวยา นางล าพอง  สีสวย (ผู้พิการทางการเห็น)
ในวันท่ี 8 มิ.ย. 2564

 - 500 100

14 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1.ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล   2.คณะกรรมการพิจารณา   3.โอนเงินสงเคราะห์ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  จ านวน  10  ราย รายละ  ๒,๐๐๐  บาท 
ในวันท่ี 30 ก.ย. 2564

 - ๒๐,๐๐๐ 100

15 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  COVID-19

1.จัดเก็บข้อมูล   2.ประชุมพิจารณา   3.จัดซ้ือถุงยังชีพ   4.มอบถุงยังชีพ 
กลุ่มเส่ียง/ผู้กักตัว  จ านวน  100 ครอบครัว  จ านวน 100 คน

 -  - 90

16 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  COVID-19

1.จัดเก็บข้อมูล  2.ประสานส่งต่อพมจ.  
3.พมจ.จัดซ้ือถุงยังชีพ  4.มอบถุงยังชีพ 
คนพิการและครอบครัวคนพิการท่ีได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  COVID-19  จ านวน  7  ครอบครัว  จ านวน 7 คน
ในวันท่ี 14 ก.ย. 2564

 - 3,850 100

17 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจ าปี  ๒๕๖๔

การซ่อมแซมห้องน้ า  จ านวน ๒ ห้อง  บ้านนายเอ้ือน ศรีนวล
ระหว่างวันท่ี 19 - 23 ก.พ. 2564

 - 20,000 100

18 โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม ตามมาตร ๓๕ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ น.ส.ชญาภา พิมาณธรรมา
-  เล้ียงแพะ      -  ศิลปะประดิษฐ์

 - 116,800 100

19 โครงการจ้างคนพิการตามมาตรา ๓๓ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ  น.ส.สุพิชา กุญชร  
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ในวันท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

 - 109,440 100

20 การเลือกต้ังคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลหนองลาน

เลือกต้ังคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองลาน  
จ านวน  10 คน  ในวันท่ี 13 ต.ค. 2563

 -  - 80

21 โครงการพัฒนานวัตกรรม “อาหารปลอดภัย” กิจกรรมท าปุ๋ยอินทรีย์    ประชาชนท่ัวไป จ านวน 125 คน
ในวันท่ี 21 ต.ค. 2563

  - 22,210 80



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

22 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  สภาเด็กและเยาวชนต าบล กิจกรรมแข่งขันกีฬา คณะบริหาร/สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี  
สภาเด็กและเยาวชน ทต.หนองลาน  จ านวน  ๘๐  คน
สภาเด็กและเยาวชน ต าบลดอนชะเอม/เจ้าหน้าท่ี จ านวน ๓๐  คน
ในวันท่ี 18 ต.ค. 2563

  -  - 80

23 กีฬานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ล าดวนท่ามะกาเกมส์ คร้ังท่ี 1 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอายุอ าเภอท่ามะกา  จ านวน ๑,๐๐๐  คน
ในวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

  -  - 80

24 โครงการพูดเป็น เห็นความส าเร็จ อบรมและฝึกปฏิบัติการพูด คณะบริหารสภาเด็กฯ/สมาชิกสภาเด็กฯ/ท่ี
ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ี จ านวน  ๖๐  คน ในวันท่ี  25 - 26 พ.ย. 2563

  - 100,000 80

25 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล ผ่านกระบวนการ
ใช้ฐานข้อมูล  (Thailand Community network Appraisal
 Program: TCNAP)

 - ประชุมคณะท างานจัดเวทีคืนข้อมูล
 - จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
คณะท างานกระบวนการวิจัยชุมชนจ านวน 40 คน
ผู้น าท้องท่ี/ผู้น าท้องถ่ินผู้สูงอายุ/เด็กและเยาวชน/ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
200 คน  ในวันท่ี 12 , 18 พ.ย. 2563

  - 37,200 80

26 โครงการหนองลาน ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยยาสูบ ค่าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันนักสูบหน้าใหม่และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
เด็กและเยาวชน จ านวน ๑๐๐ คน  ในวันท่ี 4 มี.ค. 2564

  -  18,600 80

27 โครงการ พัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเส่ียงการควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

กิจกรรมท่ี 1 จัดต้ังคณะท างานโครงการและการประชุมคณะท างาน ร่วมกับ
ภาคีการมีส่วนร่วม  ในวันท่ี 22 ต.ค. 2563
กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีในชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลการรณรงค์การควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจราจร ในวันท่ี 12 พ.ย. 
2563
กิจกรรมท่ี 3  จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา  ในวันท่ี 18 ต.ค. 2563
คณะท างาน  จ านวน 15 คน
ผู้ด่ืมสุราเป็นประจ า จ านวน 85 คน
เด็กและเยาวชน/ประชาชนท่ัวไป จ านวน 150คน

  - 50,000 80

28 โครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเร่ืองเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ 
แก้ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม

อบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน  จ านวน  ๑๐๐  คน
ในวันท่ี 5 มี.ค. 2564

  - 25,000 80



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกก าลังกายถูกใจ 
ห่างไกลโรค  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔

อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน  120  คน
ในวันท่ี 11 มี.ค. 2564

  -  29,900 80

30 โครงการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด  ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่  
เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด

1.รณรงค์ให้ความรู้         2.Re X-ray
พนักงานเทศบาล จ านวน  45  คน  ในวันท่ี 1 ก.ค. 2564

  -  - 90

31 โครงการ ๓ วัย  สานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวไร้
ความรุนแรง

1. ด าเนินการผลิตส่ือองค์ความรู้ด้านครอบครัว
2. สนับสนุนส่ือองค์ความรู้ด้านครอบครัวและประชาสัมพันธ์ให้กลไกการ
ท างานด้านครอบครัวระดับพ้ืนท่ี ครอบครัวคนพิการและครอบครัวผู้สูงอายุ 
 จ านวน 156 ครอบครัว  ในวันท่ี 9 - 10 ส.ค. 2564

  - 91,900 80

32 โครงการรับมือการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙)  เทศบาลต าบลหนองลาน ภายใต้โครงการสาน
พลังชุมชนท้องถ่ินสู่การจัดการตนเองอย่างย่ังยืน

1. รณรงค์ให้ความรู้       2. ประชาสัมพันธ์      3. มอบชุด Gift  Set
4. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ป้องกันโรค     5. ชุดล้างมือนวัตกรรม
ผู้ติดเช้ือ/กลุ่มเส่ียง/ผู้กักตัว  จ านวน  150  ชุด
ในช่วยเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564

  - 120,000 80

33 โครงการพัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเส่ียงการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ต าบลหนองลาน  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1. จัดต้ังคณะท างานโครงการและการประชุมคณะท างาน
2. จัดเวทีในชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจราจร
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และแข่งขันกีฬา
กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ าในพ้ืนท่ีต าบล
หนองลาน 125 คน

  - 50,000 80

34 โครงการหนองลาน ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยยาสูบ
ขับเคล่ือนโรงเรียนต าบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ลด ละ เลิก บุหร่ี 
2. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันนักสูบหน้าใหม่และเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนต าบลหนองลาน จ านวน 135 คน
                  - เด็กและเยาวชน นักเรียน จ านวน 100 คน
ในวันท่ี 7 ธ.ค. 2563  และ 4 มี.ค. 2564

  - 50,000 80

35 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเร้ือรัง อบรบให้ความรู้ ผู้สูงอายุและประชาชนต าบลหนองลาน 
จ านวน ๑2๐ คน  ในวันท่ี 5 เม.ย. 2564

        29,900  - 80



เทศบาล หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณ (บาท) ร้อยละความพึง

พอใจ
ท่ีมีต่อโครงการ

รายละเอียด / เป้าหมายโครงการล าดับ

แผนงานสาธารณสุข
36 โครงการพัฒนานวัตกรรม “อาหารปลอดภัย” การสนับสนุนการท าแปลงผักคีย์โฮลท่ีมีท่อปุ๋ยหมักตรงกลางเหมือนกับรู

กุญแจ 
(Keyhole Garden หรือ) เพ่ือสามารถปลูกผักพร้อมท้ังท าปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัว 
๑.  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองลาน 4 โรงเรียน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน
๓. ครัวเรือนต้นแบบ
ในช่วง เดือน ก.ย. - ต.ค. 2563

 - 10,000        100

37 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ประจ าปี ๒๕๖4

ด าเนินการส ารวจและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล
หนองลาน ในช่วงเดือน เม.ย-พ.ค. 2564

67,358         - 80

38 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ, โรคอุบัติใหม่, โรคอุบัติซ้ า 1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอในการป้องกันและควบคุม
2. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
ควบคุมโรคแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid 19) ในพ้ืนท่ี

55,000         - 90

39 โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 1. ฉีดพ่นหมอกควัน   2. ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย   3. กิจกรรมรณรงค์
พ้ืนท่ีเป้าหมาย -ครัวเรือน ม.1-8 ในพ้ืนท่ีต าบลหนองลาน 5วัด  4โรงเรียน
ในช่วงเดือน มิ.ย. 2564

69,260         - 80

40 โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยเทศบาลต าบลหนองลาน ด าเนินการจัดต้ังศูนย์พักคอยเทศบาลต าบลหนองลานเพ่ือรองรับผู้ป่วยติด
เช้ือไวรัสโคโรนา-19 ในพ้ืนท่ีต าบลหนองลาน ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 
2564

400,000       - 100

41 โครงการรับมือการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙) เทศบาลต าบลหนองลาน ภายใต้โครงการสาน
พลังชุมชนท้องถ่ินสู่การจัดการตนเองอย่างย่ังยืน

1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและ 
 ติดเช้ือโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพ้ืนท่ีต าบลหนองลาน
2. จัดท า gift set เพ่ือมอบให้การช่วยเหลือด้านการด ารงชีพส าหรับผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID-๑๙)   ในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2564

 - 120,000 90

7,820,018   1,135,400  89.27รวม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการคัดแยกขยะต้นทางเพ่ือชุมชนสะอาด ปราศจากโรค อบรบให้ความรู้  -ผู้น าท้องถ่ิน   -เจ้าหน้าท่ี    -ผู้สูงอายุ 
- ประชาชน    จ านวนท้ังหมด ๑2๐ คน   ในวันท่ี 18 ธ.ค. 2563

29,580         - 80

2 โครงการชุมชนปลอดขยะ บ้านจันทร์ลาด หมู่ท่ี ๔ และ 
บ้านอยู่เจริญ หมู่ท่ี ๗

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 7
1.บ่วงคัดแยกขยะ      2.แปลงผักอินทรีย์      3.ถังหมักชีวภาพ       
4.เสวียน                5.ถังขยะอันตราย      6.ตะแกรงคัดแยกขยะ
ช่วงเดือน ก.พ. - ก.ย. 2564

 - 20,000        80

29,580        20,000       80.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาขิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองลาน ในวันท่ี 28 มีนาคม 2564

415,334       - 80

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจบริการประชาชน บริเวณป้อมสายตรวจต าบลหนองลาน
ในวันท่ี 29 ธ.ค. 2563

15,000         - 80

3 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ตามระเบียบการใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
ในวันท่ี 10 เม.ย. 2564

80,000         - 100

4 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง จัดซ้ือสายดับเพลิง เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเดือน มี.ค. 2564 40,000         - 90
5 จัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดซ้ือชุดสูบน้ า ในเดือน ก.ย. 2564 15,000         - 100
6 ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบกิจการ การเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

ในช่วงเดือน ม.ค. - กพ.  2564
 -  - 90

565,334      -             90.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(รายหัว) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน       180,200  - 100
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3-5 ปี นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน 3 - 5 ปี         77,970  - 100

รวม

รวม
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พอใจ
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3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็น
ค่าอาหารกลางวัน

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน       519,400  - 100

4 โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลหนองลาน

โรงเรียน 4 โรงเรียน     2,093,000  - 100

5 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) จัดซ้ือนมให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองลาน จ านวน 4 โรงเรียน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    1,078,203  - 100

6 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านนาฏศิลป์เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

เพ่ือสืบสานความรู้ด้านนาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนดาปานนิมิต
 มิตรภาพท่ี 142

      180,000  - 100

7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ในวันท่ี 31 ต.ค. 2563

20,000         - 100

8 โครงการโภชนาการสมส่วน พัฒนาการสมวัย ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน   - 20,000 90
9 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ปลอดภัยไร้โรค ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน   - 20,000 90

10 โครงการเยาวชนจิตอาสาแต้มสีสันบนถนน BBL เพ่ือน้อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองลาน   - 15,000 90
4,148,773   55,000       97รวม


