
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (เดือนตุลาคม 2563 ถงึ กันยายน 2564) 

 
ของ 

 
เทศบาลตำบลหนองบัว 

อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจนัทบุรี 
 
 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว  ประจำปี 2564 

(รอบเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  
หนองบัว  ประจำปี  2564  ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 และ ข้อ 29 กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง  จำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลดำเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการอย่างแท้จริง 

 แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว  เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแผนงาน/โครงการ ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลจะบรรลุ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเทศบาล 



ได้มีการลงมือปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร งบประมาณท่ีกำหนดไว้เพียงพอและมีการดำเนินงานจริงหรือไม่  เพ่ือให้ 

ได้ผลเป็นที่พอใจต่อประชาชน  ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนองตอบต่อนโยบายของรัฐ  และยังเป็นเครื่องมือที่
สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากการติดตามและ
ประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้
เป็นอย่างดี  รายละเอียดดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหนองบัว 
    "การบริหารจัดการที่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลหนองบัว 
    1.เทศบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
    2.ประชาชนมีความสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
    4.สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ 
    5.ประชากรมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
    6.สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับการดูแลและพัฒนา 
    7.ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติได้รับการสืบทอด 
    8.ประชาชนมีความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองบัวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการเมืองและการบริหาร 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
    ด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 



    ด้านสังคม 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานงบกลาง 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ง. การวางแผน 

เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
        เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการเมืองและการบริหาร 11 509,000 11 509,000 5 130,000 5 110,000 5 110,000 

ด้านเศรษฐกิจ 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 

ด้านสังคม 29 7,239,600 32 8,163,200 28 8,324,400 33 9,435,600 38 11,075,600 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 49 44,835,700 50 45,186,800 12 20,960,800 16 24,047,000 23 29,705,000 

รวม 95 82,744,300 99 54,019,000 51 29,575,200 60 33,752,600 80 42,788,600 



 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
            ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่ บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 7,210,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการเมืองและการบริหาร 5 80,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 

ด้านสังคม 18 7,110,500.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 

รวม 24 7,210,500.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองบัว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

วันแม่แห่งชาติ (๑๒ 
สิงหามหาราชินี) 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ แสดง
ความจงรักภักดี สำนึก
และตระหนักในพระ
มหากรณุาธิคณุ  

๑.ประดับตกแต่งธงตรา
สัญลักษณ์ สก. ๒.บุคลากร
เทศบาล และประชาชนร่วมจดุ
เทียนชัยถวายพระพร ๓. 
ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน 
(ข้อ๑-๒=ปี๖๑,๖๒) (ข้อ๑-๓=
ปี๖๓-๖๕) 

2.  

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว (๒๘ 
กรกฎาคม) 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ แสดง
ความจงรักภักดี สำนึก
และตระหนักในพระ
มหากรณุาธิคณุ  

๑.ประดับตกแต่งสถานที่พระ
บรมฉายาลักษณ์ ๒.ประดับ
ตกแต่งตราสญัลักษณ์ ภปร. ๓.
บุคลากรเทศบาลและประชาชน
ร่วมจดุเทียนชัยถวายพระพร 
๔. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ 
คน (ข้อ๑-๓=ป๖ี๑,๖๒) (ข้อ๑-
๔=ป๖ี๓-๖๕) 

3.  ด้าน วันเฉลิมพระ 20,000.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นการเฉลิมพระ ๑.ประดับตกแต่งสถานที่พระ



การเมือง
และการ
บริหาร 

ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี (๓ มิถุนายน) 

อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ แสดง
ความจงรักภักดี สำนึก
และตระหนักในพระ
มหากรณุาธิคณุ  

บรมฉายาลักษณ์ ๒.ประดับ
ตกแต่งตราสญัลักษณ์ ภปร. ๓.
บุคลากรเทศบาลและประชาชน
ร่วมจดุเทียนชัยถวายพระพร 
๔. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๕๐ 
คน (ข้อ๑-๓=ป๖ี๑,๖๒) (ข้อ๑-
๔=ป๖ี๓-๖๕) 

4.  

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

จัดงานรัฐพิธีและ/
หรืองานวันสำคัญ
ของชาติ 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ของชาติ ศาสนา และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๑.จัดงานรัฐพิธีและ/หรือ
งานวันสำคัญของชาติ ๒.จดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

5.  

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ 
เทศบาล 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย และนำ 
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างของ
เทศบาล จำนวน ๔๐ คน 

6.  
ด้าน
เศรษฐกิจ 

ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาล 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนกังานปลัด 
อบต. 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในอาชีพต่าง 
ๆ ให้แก่แม่บ้าน สตรี 
เยาวชนและประชาชน
ที่สนใจ ๒.เพื่อ
เสรมิสร้างให้ประชาชน
พึ่งพาตนเอง 

กลุ่มแม่บ้าน สตรี เยาวชน 
และประชาชนท่ีสนใจ 
จำนวน ๒๕ คน 

7.  ด้านสังคม 
ปฐมนิเทศ/ประชุม
ผู้ปกครอง 

3,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามคู่มือ
แนวทางและมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

จัดปฐมนิเทศ/ประชุม
ผู้ปกครอง ปีละ ๑ ครั้ง 

8.  ด้านสังคม 
อบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง 

5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อให้ข้อมูลความรู้
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง ปีละ ๑ ครั้ง 



ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

และเป็นประโยชน์แก่
ผู้ปกครอง 

9.  ด้านสังคม 
จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

269,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมในด้าน
สุขภาพของเด็กให้มี
การกินดีอยู่ด ี

๑.เดก็นักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปี ๖๑,๖๒ = ๓๐ คน ปี ๖๓-
๖๕ = ๒๐ คน ๒.เด็กนกัเรียน รร.
วัดหนองบัว ปี ๖๑ = ๑๓๐ คน ปี 
๖๒-๖๕ = ๑๔๐ คน 

10.  ด้านสังคม 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา  

66,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมในด้าน
สุขภาพของเด็กให้มี
การกินดีอยู่ดี มี
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

เด็กนกัเรียนของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปี ๖๑,๖๒ = ๓๐ คน ปี ๖๓-
๖๕ = ๒๐ คน - เงินอดุหนุน
สำหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน - 
เงินอุดหนุนสำหรบัสนับสนุนคา่
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ (รายหัว) - เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรบัศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 
(ศพด.) 

11.  ด้านสังคม 

ทัศนศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบล หนอง
บัว 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานหน่วยงานท่ี
ประสบความสำเรจ็
เป็นต้นแบบได ้

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
ให้กับครู บุคลากร และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลหนองบัว ปีละ 
๑ ครั้ง 

12.  ด้านสังคม 

อุดหนุนโรงเรยีนวดั
หนองบัว เพื่อใหก้าร
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรบัเด็กและนักเรยีน
ของโรงเรยีนวดัหนองบัว 

520,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

อุดหนุน จำนวน ๑ ครั้ง 
(เด็กนักเรียน รร.วดัหนองบัว 
๑๔๐ คน) 

13.  ด้านสังคม 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

42,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 
จำนวน ๑๕ ราย 

14.  ด้านสังคม 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

5,091,600.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อช่วยเหลือสูงอายุ
ในเขตเทศบาลใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล แยก
เป็น -ปี ๖๒ : ๕๗๐ ราย -ปี 
๖๓ : ๖๒๐ ราย -ปี ๖๔ : 



สำนักงานปลัด 
อบต. 

๖๗๐ ราย -ปี ๖๕ : ๖๗๐ 
ราย 

15.  ด้านสังคม 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการในเขต
เทศบาล 

856,800.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ในเขตเทศบาลใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

คนพิการในเขตเทศบาล 
แยกเป็น -ปี ๖๒ : ๑๐๒ ราย 
-ปี ๖๓ : ๑๐๙ ราย -ปี ๖๔ : 
๑๑๖ ราย -ปี ๖๕ : ๑๑๖ 
ราย 

16.  ด้านสังคม 

สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลหนอง
บัว 

60,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อใช้เกี่ยวกับงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค งาน
รักษาพยาบาล และ
ฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน 

สมทบกองทุนฯ ปีละ ๑ ครั้ง 

17.  ด้านสังคม 

ส่งเสริมการ
ดำเนินงานและ
บริหารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) เทศบาล
ตำบล หนองบัว 

100,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้
ประชาชนเข้าถึงการ
บริการ และให้การ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที มี
ประสิทธิภาพ 

๑.พัฒนาความรู้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ๒.ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน เดือนละ ๑ ครั้ง 
รวม ๑๒ ครั้ง/ป ี

18.  ด้านสังคม 
งานส่งเสรมิประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อทำนบุำรุง
พระพุทธศาสนาอนุรักษ์
และส่งเสรมิขนบธรรมเนยีม
ประเพณีศลิปวัฒนธรรมให้
คงอยู่สบืไป 

จัดงานส่งเสริมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา จำนวน ๔ 
ครั้ง - วันเข้าพรรษา - วันวิ
สาขบูชา - วันมาฆบูชา - วัน
ออกพรรษา 

19.  ด้านสังคม วันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้มี
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กและผู้ปกครอง สืบ
ทอดกิจกรรมงานวัน
เด็ก 

เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
เข้าร่วมงาน ปี ๖๑,๖๒ = 
๘๐๐ คน ปี ๖๓-๖๕ = 
๕๐๐ คน 

20.  ด้านสังคม 
ประเพณีสงกรานต์
และวนัผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.เพื่ออนรุักษ์และส่งเสรมิ
ประเพณีให้คงอยู่สืบทอด 
เป็นมรดกด้านประเพณี
วัฒนธรรมไทย ๒.เพื่อแสดง
ถึงความกตญัญู ความนอบ

พนักงานเทศบาล ประชาชน 
และผูสู้งอายุ เข้าร่วมงาน ปี 
๖๑,๖๒ = ๓๐๐ คน ปี ๖๓-
๖๕ = ๒๐๐ คน 



น้อมและเห็นความสำคญั
ของผูสู้งอาย ุ

21.  ด้านสังคม 
แข่งขันกีฬาระหว่าง
เทศบาลและ
หน่วยงานอ่ืน 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้มี
สุขภาพแข็งแรง มี
ความสามัคคี พร้อมท้ัง
เพิ่มทักษะทางด้าน
กีฬา 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับเทศบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 
๑๐ ครั้ง 

22.  ด้านสังคม 
แข่งขันกีฬาเทศบาล
ตำบลหนองบัว 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยให้แข็งแรง 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกดิความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เทศบาลร่วมกับ ๕ ชุมชนใน
เขตเทศบาล  

23.  ด้านสังคม 

แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลหนอง
บัว 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผูบ้ริหาร
กับผู้ปกครองและเด็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ปีละ 
๑ ครั้ง 

24.  ด้านสังคม 

ฝึกอบรมมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

67,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาล 
ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเจา้
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ฝึกอบรมจติอาสา จำนวน 
๕๐ คน 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                 เทศบาลตำบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 โครงการ จำนวนเงิน 7,005,400 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 5,936,593 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการเมืองและการบริหาร 0 0 0 0 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 

ด้านสังคม 8 5,936,593.06 8 5,936,593.06 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 

รวม 8 5,936,593.06 8 5,936,593.06 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลหนองบัว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา     
มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม)  269,000.00 225,150.06 225,150.06 43,849.94 

2.  ด้านสังคม 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

66,000.00 39,900.00 39,900.00 26,100.00 

3.  ด้านสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองบัว เพื่อให้การ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กและ
นักเรียนของโรงเรียนวัด
หนองบัว 

520,000.00 400,443.00 400,443.00 119,557.00 

4.  ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

5.  ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,091,600.00 4,275,900.00 4,275,900.00 815,700.00 

6.  ด้านสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 856,800.00 793,200.00 793,200.00 63,600.00 

7.  ด้านสังคม 
สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลหนองบัว 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

8.  ด้านสังคม 

ส่งเสริมการดำเนินงาน
และบรหิารจดัการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) เทศบาลตำบล 
หนองบัว 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลตำบลหนองบัว เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านการเมืองและการบริหาร 5 110,000.00 5 80,000.00 0 0 0 0 

2.ด้านเศรษฐกิจ 4 80,000.00 1 20,000.00 0 0 0 0 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
2 80,000.00 - - 0 0 0 0 

4.ด้านสังคม 33 9,435,600.00 18 7,110,500.00 8 5,936,593.06 8 5,936,593.06 

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 24,047,000.00 - - 0 0 0 0 

รวม 60 33,752,600.00 24 7,210,500.00 8 5,936,593.06 8 5,936,593.06 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ 

(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือชุมชน
ขนมแปลกรมิคลองหนองบัว หมู่ที ่7  

2,657,000 2,657,000 0 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2 ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล
หนองบัว 

30,700 30,700 30,700 ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 

3 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำบริเวณถนนเช่ือมถนนรว่ม
จิตพัฒนา - ท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองบัว  

1,213,000 997,000 997,000 ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 

รวม 3  โครงการ 3,900,700 3,684,700 3,684,700 - 

 



 
จากผลการติดตามและประเมินผล (รอบเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน  2564) สรุปได้ว่า 

-  ในปีงบประมาณ 2564  เทศบาลตำบลหนองบัว   ได้มีการจัดโครงการได้ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์  ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 60  โครงการ  งบประมาณ  33,752,600 บาท  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  จำนวน 24  โครงการ  งบประมาณ  
7,210,500.00 บาท    

-  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ 2 ยุทธศาสตร์  
จำนวน 11 โครงการ  จำนวนเงิน  9,621,293.06 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.51  (เปรียบเทียบแผนพัฒนาและโครงการดำเนินการจริง)    

-  จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณไว้ในปีพ.ศ.2564  นั้น  จากผลการดำเนินการจริงสามารถ
ดำเนินการได้เพียงบางโครงการเท่านั้น  ทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถด้านงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วน 

 
นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2564  มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2564  นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่าง ๆ  รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะ
ได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

 2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ  และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพ่ือให้การดำเนินพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  จะได้นำไปเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลของการ
ดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 

 


