
 
 

 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลหนองบัวลาย ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อ มูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื ่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ 
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลหนองบัวลาย........ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
๑.๑  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๓  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท าร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

✓  

๒  การจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจดัท าฐานขอ้มูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พฒันาเทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

✓  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

✓  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ✓  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๒ มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 

  



 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยทุธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

145 42,026,000 

2.  ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างความ 
สามารถทาง
เศรษฐกิจ     
และบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 15 4,500,000 

3.  ยทุธศาสตร์การ
การอนุรักษแ์ละ
พฒันา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้เกิดความ สมดุล 

8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 40 2,225,000 

4.  ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 375 182,651,000 

5.  ยทุธศาสตร์
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และ อยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

243 41,848,990 243 42,398,990 243 42,948,990 243 43,498,990 243 47,530,190 1,215 229,400,950 

รวม 358 85,143,790 358 85,693,790 358 91,219,790 358 91,769,790 358 95,800,990 1,790 460,802,950 

  



 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
                การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(ห้วงปี 2563) 

บรรจุใน       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

2563  
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลกัการ   
    บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

29 7 7.86 

๒.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

3 2 2.24 

๓.  ยทุธศาสตร์การการอนุรักษแ์ละพฒันา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความ 
    สมดุลฯ 

8 2 2.24 

๔.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 75 7 7.86 
๕.  ยทุธศาสตร์สร้างสังคมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี   
      และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

243 71 79.77 

รวม 358 89 100 
  



 
 

 
 
 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ 

ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น(ฉบับที่  ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62           
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
บัวลาย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น               (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

  

การติดตามและประเมินผล 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนฯ 



 
 
การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
และสรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  รวม  12 โครงการ  เป็นเงิน  
                      5,549,215 บาท 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20,000 -   

2 โครงการอุดหนุนอำเภอบัวลาย ตามโครงการจัด
งานประเพณีของดีบัวลาย ประจำปี ๒๕61 

50,000 50,000 สำนักปลัด  

3 โครงการอุดหนุนอุดหนุนอำเภอบัวลาย ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี 

30,000 30,000 สำนักปลัด  

4 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ 

50,000 - สำนักปลัด  

5 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 20,000 12,950 สำนักปลัด  
6 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 - สำนักปลัด  

7 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สำนัก
ปลัด 

1,377,600 1,341,827 สำนักปลัด  

8 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
คลัง 

295,200 281,004 กองคลัง  

9 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การศึกษา 

1,081,600 1,038,000 กองการศึกษา  

10 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุข 

2,107,000 2,104,494 กองสาธารณสุข  

11 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
ช่าง 

295,200 295,200 กองช่าง  

12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การประปา 

398,600 395,740 กองการประปา  

 รวม 5,740,200 5,549,215   

 
  



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน รวม  2 โครงการ   
                    เป็นเงิน  0 บาท 
 

ลำดับที ่    โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

5,000 - สำนักปลัดฯ  

2 โครงการขับเคลื่อนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 - สำนักปลัดฯ  
 รวม 10,000 -   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน                 
                    รวม  2 โครงการ เป็นเงิน  5,000 บาท   
   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 5,000 5,000 กองสาธารณสุข  
๒ โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ

อินทรีย์ 
5,000 - กองสาธารณสุข  

 รวม 10,000 5,000   
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  11 โครงการ  เป็นเงิน 2,456,081 บาท 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 (ตรง
ข้ามศาลเจ้า – สี่แยกโบสถ์คริส) 
 

200,000 200,000 กองช่าง กันเงินไม่ก่อหนี ้

2 โครงการก่อสร้างถนนดนิ สายบา้นหนองห่าง วดั
ป่า (ทางดัง้เดิม) 

36,800 36,800 กองช่าง กันเงินไม่ก่อหนี ้

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
ถ.เปรมปรีดา จากสามแยกถนนรถไฟ 2 (หลัง
โรงสีนายจรัส – สามแยกการไฟฟ้า) 

490,000 409,177 กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างท่อระบาย้ำจากสามแยกบ้าน
หนองห่าง – หน้าวัดป่า 

100,000 100,000 กองช่าง กันเงินไม่ก่อหนี ้

5 โครงการขยายเขตประปาถนนเลียบทางรถไฟ 
(สะพาน 2 ) 

20,000 - กองช่าง  

๖ โครงการดูแลควบคุมระบบการผลิตนำ้ประปา 276,808 268,104 กองการประปา  
๗ โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอนโรงสูบนำ้ประปา 15,000 15,000 กองการประปา  

 
  



 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. 
บริเวณหนองโสน  

486,000 483,000 กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถ.เปรม
ปรีดา จากสามแยกรถไฟ 2 (หลังโรงสีนายจรัส
ถึงแยกการฟ ้า) 

497,000 490,000 กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตามา – 
บ้านหนองห่าง  

218,000 197,000 กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 
(จากแยกโบสถ์คริส  - บ้านนายประวิทย์) 

290,000 257,000 กองช่าง  

 รวม 2,629,608 2,456,081   

 
  



 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   จำนวน 108 โครงการ      
             เป็นเงิน 7,853,156.11 บาท 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 48,000 36,000 สำนักปลดั  
2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 2,830,800 2,830,800 สำนักปลดั  
3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 960,000 854,400 สำนักปลดั  
4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที ่
60,000 60,000 กองสาธารณสุข  

5 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 10,000 - สำนักปลัด  

๖ โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 กองสาธารณสุข  

๗ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 15,000 15,000 กองสาธารณสุข  
8 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 15,000 9,000 กองสาธารณสุข  
9 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 5,000 - กอง

สาธารณสุข 

 

๑๐ โครงการอาหารปลอดภัย 5,000 - กอง
สาธารณสุข 

 

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 30,000 - สำนักปลัด  

๑๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 10,000 - สำนักปลัด  

๑๓ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 5,000 - สำนักปลัด  

๑๔ โครงการทำความสะอาดตลาด 3,000 3,000 กอง
สาธารณสุข 

 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 10,000 - สำนักปลัด  

16 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 40,000 20,535 สำนักปลัด  

17 โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000 - สำนักปลัด  

18 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยา
เสพติด 

200,000 191,660.62 กองการศึกษา  

19 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอ่ืน 3,000 - กองการศึกษา  

20 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 65,000 61,740 กองการศึกษา  
21 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 10,000 9,580 กองการศึกษา  
22  โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 60,000 - กองการศึกษา  
23 โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000 17,036 กองการศึกษา  

24 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000 - กองการศึกษา  

25 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 5,000 - กองการศึกษา  

26 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ ร.ร.
เทศบาล 

10,000 10,000 กองการศึกษา  

 
 
 



 
 

ลำดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ

 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

27 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ร.ร.เทศบาล 

45,000 25,640 กองการศึกษา  

28 โครงการวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล 5,000 360 กองการศึกษา  

29 โครงการวันสุนทรภู่ ร.ร.เทศบาล 5,000 - กองการศึกษา  

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ ฯ ร.ร.เทศบาล 10,000 9,990 กองการศึกษา  

31 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ร.ร.เทศบาล 

15,000 14,991 กองการศึกษา  

32 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 11,200 11,120 กองการศึกษา  

33 โครงการ 5 ส. ร.ร.เทศบาล 5,000 4,970 กองการศึกษา  

34 โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ร.ร.เทศบาล 2,000 2,000 กองการศึกษา  

35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.เทศบาล 14,500 14,500 กองการศึกษา  

36 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร ร.ร.เทศบาล 7,000 6,910 กองการศึกษา  

37 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร.ร.เทศบาล 95,000 94,635.75 กองการศึกษา  

38 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ร.ร.เทศบาล 5,000 4,910 กองการศึกษา  

39 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร.ร.เทศบาล 15,000 10,080 กองการศึกษา  

40 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร.ร.เทศบาล 40,000 39,840 กองการศึกษา  

41 ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ร.ร.เทศบาล 8,000 7,980 กองการศึกษา  

42 ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ร.ร.เทศบาล 5,000 4,990 กองการศึกษา  

43 ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ร.ร.เทศบาล 5,000 4,990 กองการศึกษา  

44 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ร.ร.เทศบาล 22,500 19,814 กองการศึกษา  

45 ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.เทศบาล 1,000 1,000 กองการศึกษา  

46 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ร.ร.เทศบาล 10,000 10,000 กองการศึกษา  

47 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฯ ร.ร.เทศบาล 

354,281 
220,410 

กองการศึกษา  

48 โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 792,000 558,380 กองการศึกษา  

49 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง ร.ร.เทศบาล 

3,000 
2,892 

กองการศึกษา  

50 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ร.ร.เทศบาล  

30,000 - กองการศึกษา  

51 โครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของนักเรียน ร.ร.เทศบาล 

58,040 - กองการศึกษา  

52 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.เทศบาล 4,000 3,985 กองการศึกษา  

53 โครงการอาหารเสริมนม ร.ร.เทศบาล 379,408 359,610.52 กองการศึกษา  

54 ค่ากระแสไฟฟ้า ร.ร.เทศบาล 30,000 115,600 กองการศึกษา  

 
 



 
 

 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

55 โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น     
ร.ร.อนุบาล 

616,200 458,846 กองการศึกษา  

56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียะทางดนตรี 
ร.ร.อนุบาล 

5,000 5,000 กองการศึกษา  

57 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.อนุบาล 5,000 4,835 กองการศึกษา  

58 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ ร.ร.อนุบาล 

5,000 5,000 กองการศึกษา  

59 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทักษะกีฬา
และนันทนาการ (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา)ร.ร.อนุบาล 

3,000 3,000 กองการศึกษา  

60 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดสื่อการเรียน
การสอน ร.ร.อนุบาล 

32,350 32,350 กองการศึกษา  

61 โครงการวันแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน ร.ร.อนุบาล 

5,000 5,000 กองการศึกษา  

62 โครงการเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์                  
ร.ร.อนุบาล 

2,000 2,000 กองการศึกษา  

63 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ร.ร.อนุบาล 5,000 1,232 กองการศึกษา  

64 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร.ร.อนุบาล 60,000 55,683.75 กองการศึกษา  

65 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร.ร.อนุบาล 30,000 30,000 กองการศึกษา  

66 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร.ร.อนุบาล 5,000 5,000 กองการศึกษา  

67 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร.ร.อนุบาล 3,000 3,000 กองการศึกษา  

68 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ร.ร.อนุบาล 2,000 2,000 กองการศึกษา  

69 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร.ร.อนุบาล 

65,100 65,000 กองการศึกษา  

70 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นของนักเรียน ร.ร.อนุบาล 

2,000 2,000 กองการศึกษา  

71 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียน   
ร.ร.อนุบาล 

30,000 - กองการศึกษา ไม่จัดทำฯ 
ติดโควดิ 

72 โครงการจัดทำโครงงานนักเรียนแสดงผลงาน
ทางวิชาการของ ร.ร.อนุบาล 

3,000 3,000 กองการศึกษา  

73 โครงการศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ร.ร.อนุบาล 3,000 3,000 กองการศึกษา  

74 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  
ร.ร.อนุบาล 

3,065 3,000 กองการศึกษา  

75 ค่ากระแสไฟฟ้าของ ร.ร.อนุบาล 70,000 48,641.43 กองการศึกษา  

76 ค่าบริการโทรศัพท์ของ ร.ร.อนุบาล 5,000 - กองการศึกษา  

77 ค่าน้ำประปาของ ร.ร.อนุบาล 3,000 - กองการศึกษา  
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78 โครงการอาหารเสริมนม ร.ร.อนุบาล 202,998 197,314.24 กองการศึกษา  

79 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล 

150,000 - กองการศึกษา  

80 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านการสอน ร.ร.อนุบาล 

972,000 - กองการศึกษา  

81 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร.ร.อนุบาล 382,000 296,900 กองการศึกษา  

82 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 147,000 147,000 กองการศึกษา  

83 โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัยศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก 

51,000 
51,000 

กองการศึกษา  

84 ค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85,000 36,000 กองการศึกษา  
85 โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72,486 55,834.80 กองการศึกษา  

86 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 
 1 หลัง 

5,500 
5,500 

สำนักปลัด  

87 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 5 ฟุต บานเลื่อน 2 ตอน 
จำนวน 1 หลัง  

8,500 
8,500 

สำนักปลัด  

88 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3,000 3,000 กองการศึกษา  
89 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

สำนักงาน จำนวน 1 ชุด  
17,000 

17,000 
กองการศึกษา  

90 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ร.ร.เทศบาล 

17,000 
17,000 

กองการศึกษา  

91 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
 ร.ร.อนุบาล 

3,270 
3,270 

กองการศึกษา  

92 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 
จำนวน 2 ตู้ ร.ร.เทศบาล 

7,200 7,200 กองการศึกษา  

93 โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก 4 ฟุต  
ร.ร.อนุบาล 

12,150 12,150 กองการศึกษา  

94 โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร.ร.อนุบาล 2,000 - กองการศึกษา  

95 โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 20 ตัว  
ร.ร.อนุบาล 

30,000 30,000 กองการศึกษา  
 
 

96 โครงการจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 30 ชุด        
ร.ร.อนุบาล 

5,100 5,100 กองการศึกษา  

97 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว 
ร.ร.อนุบาล 

36,300 36,300 กองการศึกษา  

98 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง 
ร.ร.เทศบาล    

9,500 9,500 กองการศึกษา  
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99 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับ
กำจัดแมลง 

59,000 59,000 กองสาธารณสุข  

100 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง 
 

9,500 - กองช่าง  

101 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน  
1 เครื่อง 

42,500 
42,000 

กองช่าง  

102 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 ชุด 

31,000 
30,000 

กองคลัง  

103 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 
เครื่อง 

9,000 
8,900 

กองคลัง  

104 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 
จำนวน 1 ลำ 

20,000 
16,5000 

สำนักปลัด  

105 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปี 
2563 

79,000 
63,600 

สำนักปลัด  

106 โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาล 100,000 99,500 กองการศึกษา  

107 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส(covid 19) 

20,000 
20,000 

กองสาธารณสุข  

108 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 
(covid 19) ทำหน้ากากอนามัย 

9,684 
9,684 

กองสาธารณสุข งบอุดหนุน 
เฉพาะกจิ 

 รวม 10,238,132 7,853,156.11   


