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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2563) 
******************************** 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิมาย 

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพิมายและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิมาย  เมื่อ
วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2555  และกระผม (นายดนัย  ตั้งเจิดจ้า)  ได้รับเลือกตั้งและความไว้วางใจจาก
ประชาชนให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย   และได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก      
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2555  นั้น  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลพิมาย โดยจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือผลักดัน
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการอาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชนในเขตเทศบาลให้เกิดความตระหนักร่วมกันในปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา 
น าไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงจัง ระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ พนักงาน กลุ่มองค์กรเอกชน ประชาชน 
เพ่ือสร้างประชาคมในเขตเทศบาลให้เข้มแข็ง  โดยก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลต าบล   
พิมาย ประกอบด้วย 
  - นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  - นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562  มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
  เทศบาลต าบลพิมาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์  (Vision) 
   

 

“ เมืองท่องเที่ยว  ปราสาทหิน  วิถีท ากินพอเพียง  เรียงร้อยประเพณี  มีจิตสาธารณะ
สาธารณะ” 
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  เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น  จึงก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา  หรือวิธีการด าเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น  เพ่ือเป็น
กรอบชี้น าในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
  1.  การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
  2.  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  3.  การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
  4.  การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
  5.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
  2.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  3.  การพัฒนาสินค้าและบริการ 
  4.  การพัฒนาการศึกษา 
  5.  การสวัสดิการสังคม 
  6.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม 
                   ของประชาชน 
  1.  พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน 
  2.  การบังคับใช้กฎหมาย 
  3.  การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
  4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลพิมาย  ได้จัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  และ
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่  26  กันยายน  2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ จ านวน  78  
โครงการ  งบประมาณ  38,035,954  บาท  ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  38  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว  25,921,141.85 บาท   ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
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 ตารางท่ี 1  แสดงผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
จารีตประเพณ ี

8 10.26 0 0.00 12 15.38 0 0 0 0 20 25.64 

2. การ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

18 23.08 0 0.00 15 19.23 0 0 0 0 33 42.31 

3.การส่งเสริม
ค่านิยมหลัก
ของชาติและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

12 15.38 0 0.00 13 16.67 0 0 0 0 25 32.05 

รวม 38 48.72 0 0.00 40 51.28 0 0 0 0 78 100 

 

 

 

 

จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ

จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร

จ ำนวนโครงกำรที่ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทัง้หมด

0 5 10 15 20 25 30 35

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยทุธศำสตรก์ำรสง่เสริมค่ำนิยมหลกัของชำติและกำรมีสว่นร่วมของประชำชน

ยทุธศำสตรก์ำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตของประชำชน

ยทุธศำสตรก์ำรท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรมและจำรีตประเพณี
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร ์

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ศิ ล ป ะวัฒ น ธรรม แล ะ
จารีตประเพณี 

2,147,431.18 8.28 - - 2,147,431.18 8.28 

2. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

23,165,971.32 89.37 - - 23,165,971.32 89.37 

3.การส่ ง เส ริ ม ค่ านิ ย ม
หลักของชาติและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

607,739.35 2.35 - - 607,739.35  2.35 

รวม 25,921,141.85 100 - - 25,921,141.85 100 

 

 

จากตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตารางที่ 2  แสดงผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  สามารถสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล
ด าเนินการ  ได้ดังนี ้
 
 
 
 

0 10000000 20000000

ยทุธศำสตรก์ำรท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรมและจำรีตประเพณี

ยทุธศำสตรก์ำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตของประชำชน

ยทุธศำสตรก์ำรสง่เสริมค่ำนิยมหลกัของชำติและกำรมีสว่นร่วม
ของประชำชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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รายละเอียดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1.โครงการจัดกิจกรรมการประกวด 
ส้มต า-ผัดหมี่พิมาย 

15,000 11,195 /    

2.อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล    
เที่ยวพิมาย 

1,000,000 1,000,000 /    

3.โครงการจัดท าวารสารเทศบาลต าบล  
พิมาย 

60,000 55,000 /     

4.โครงการอาสาพาเที่ยวเมืองพิมาย 30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID - 19 

 1,105,000 1,066,195     

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5.โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ถนน
พิบูลรัตน์ ด้านทิศตะวันออก 

900,000 787,500 /    

6.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

1,600,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID - 19 

7.โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ 

100,000 4,506.84 /    

8.โครงการอุดหนุนขยายเขตประปาในเขต
เทศบาล 

100,000 93,636 /    

 2,700,000 885,642.84     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

9.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี 

60,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID - 19 

10.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี     
ลอยกระทง 

200,000 170,673.34 /    

11.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

350,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID - 19 

12.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี    
แห่เทียนพรรษา 

1,000,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID - 19 

13.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

50,000 24,920 /    

 1,660,000 195,593.34     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนงานการศึกษา 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

340,120 322,770 /    

15.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย 

10,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

16.โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย 

20,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17.โครงการอาหารเสริม (นม) 
 

4,014,439 3,589,593.84 /    

18.อุดหนุนอาหารกลางวัน         
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 

4,672,000 4,518,880 /    

 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน 3,532,000 3,227,780 /    

19.โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลพิมาย 

50,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

20.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000 147,657 /    

21.โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

216,000 108,000 /    

 12,634,439 11,591,910.84     

 
แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

22.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

300,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

23.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

24.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

300,000 -   / ไม่มีชุมชนเสนอ
โครงการขอ
งบประมาณ 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา 2019 และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพ่ือการป้องกันตนเอง 

30,000 22,134 /    

 660,000 22,134     

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

26.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,500,000 10,477,700 /    

     เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,000,000 1,700,800 /    

27.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000 31,500 /    

28.โครงการจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ์
รับเงินเบี้ยยังชีพเทศบาลต าบลพิมาย 

10,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

29.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้
และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

30.โครงการจัดตั้งและการด าเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

100,000 -   /  

31.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว 

30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

32.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการสังคม 

100,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

33.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 10,000 /    

 14,840,000  12,220,000      

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

34.โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big 
Cleaning day) 

20,000 7,980 /    

35.โครงการคลองสวยน้ าใส ไม่ทิ้งขยะลง
แม่น้ าล าคลอง 

30,000 20,818 /    

36.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 30,000 -   /  

37.โครงการขุดลอก  คูคลอง  ลอก
ผักตบชวา  วัชพืช  ในแหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบลพิมาย 

50,000 17,410.20 /    

38.โครงการก่อสร้างป้ายโครงการคืน
คลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
2562 

 

105,500 -   / ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 63 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

39.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้า
โรงล้างรถบ่อขยะเทศบาลต าบลพิมาย 

240,000 -   / ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 63 

 475,500  46,208.20      

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

40.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

60,000 38,130 /    

41.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน 

50,000    / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

42.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 

70,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

43.โครงการอบรมและดูงาน
คณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาชุมชน 
ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครชุมชน 

500,000 - 

 

  / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

44.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

45.โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ชุมชน 

30,000 -   /  

 740,000 38,130     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

46.โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล 120,000 106,158.05 /    

47.โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 

800,000 506,898.15 /    

48.โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับอ าเภอ  จังหวัด และใน
ระดับประเทศ 

50,000 

 

-   /  

49.โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยา     
เสพติด  

40,000 36,185 /    

50.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  5 คน   
ต้านยาเสพติด 

100,000 97,900 /    

51.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล            
ต้านยาเสพติด 

100,000 -   /  

 1,210,000 747,141.20     

 
แผนงานการพาณิชย์ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

52.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 50,000 35,720 /    

53.โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกตลาดสด
เทศบาลต าบลพิมาย 

240,000 -   / ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 63 

 110,000 104,685     
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

54.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจและความเต็มใจในการช าระ
ภาษ ี

20,000 -   /  

55.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

56.โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้าน
การจัดการองค์ความรู้ 

200,000 185,634.40 /    

57.โครงการอบรมและดูงานของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

150,000 59,335 /    

58.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลพิมาย 

200,000 10,177 /    

59.โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

500,000 -   /  

60.โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลพิมาย 

20,000    /  

61.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

100,000 1,406 /    

62.โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 

50,000 - /  /  

63.โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 10,000 -   /  ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

64.โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความ
สะอาดส านักงานเทศบาล 

120,000 110,000 /    

65.อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย  30,000 30,000 /    

66.โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

250,000 75,841.95 /    

 1,660,000 472,394.35     

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

67.โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

50,000 -   /  

68.โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000  -   /   

69.โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และ
วารสารประจ าชุมชน 

55,000 50,400 /    

 135,000 50,400     

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

70.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

40,000 24,075 /    

71.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

40,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินโครงการ หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

72.โครงการตรวจป้องกันการเกิดอัคคีภัย 30,000 -   / ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
COVID – 19 

73.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

23,000 -   /  

74.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซนต์ 

20,000 
 

7,070 /    

75.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและดูงาน 

300,000 
 

-   /  

76.โครงการฝึกซ้อมแผนปัองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย  อัคคีภัย  
วาตภัย  และภัยอื่น ๆ) 

30,000 29,850 /    

77.โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทา
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

30,000 -   /  

78.โครงการอบรมป้องกันการจมน้ าใน
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

10,000 13,950 /    

 523,000 74,945     
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