
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  

 

เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 
 

   ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี           
1 โครงการวางท่อระบายน้ า    

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ
เทคอนกรีตทับหลังท่อ ถนน
พิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย 

363,000 363,000 เม.ย.64 – ก.ค.64  /          

2 โครงการอุดหนุนการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

200,000 80,000 ต.ค.63 –ก.ย.64       /  71,946.42   

3 โครงการอุดหนุนการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล 

100,000 80,000 ต.ค.63 –ก.ย.64 /          

4 โครงการจดังานเทศกาลเที่ยว  
พิมาย 

1,000,000     1,000,000  
 

ต.ค.63 – พ.ย.63       /  1,000,000.00   

5 โครงการจดักิจกรรมการ
ประกวดส้มต า-ผัดหมี่พิมาย 

30,000 15,000 
 

ต.ค.63 – พ.ย.63       /  11,840.00   

6 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

350,000 100,000 
 

ต.ค.63 – พ.ย.63       /  89,480.80   

7 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่

200,000 50,000 
 

ธ.ค.63-ม.ค.64 /       /     

8 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

350,000 100,000 มี.ค.64 –เม.ย.64 /       /    



ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

9 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

1,000,000 500,000 พ.ค.64 – ส.ค.64 /       /   

10 โครงการจดังานฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนาร ี

100,000 50,000 ก.พ.64 – มี.ค.64 /       /    

11 โครงการสร้างจติส านึกรักษา
โบราณสถาน 

50,000 50,000 ส.ค.64-ก.ย.64 /       /  ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน           
12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา 
400,000 316,930 ต.ค.63-ก.ย.64       /  327,300.00   

13 โครงการประกันคณุภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลพิมาย 

10,000 10,000 พ.ค.64 – มิ.ย.64       / /    

14 โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
พิมาย 

20,000 20,000 พ.ค.64-ก.ย.64    /    /    

15 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  
  

4,500,000 3,937,791 ต.ค.63-ก.ย.64       /     

16 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย    
พิมาย 

         
 
11,000,000 

4,776,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /    
 

7,638,920.00  

 

 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนกลุโน 
 

3,280,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /   

17 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

230,000 100,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 /       /    

18 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

216,000  96,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /  88,000   



ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

19 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

40,000 30,000 มี.ค.64-เม.ย.64 /       /   

20 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

300,000 300,000 ต.ค.63-ก.ย.64            

21 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ยากไร้และช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 30,000 ต.ค.63-ก.ย.64 /       /    

22 โครงการจดัตั้งและการ
ด าเนินการศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 /       /   

23 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

10,000 10,000 ต.ค.63-พ.ย.63       /  10,000   

24 โครงการพิมายเมืองสะอาด 
(Big Cleaning day) 

100,000 20,000 ต.ค.-ธ.ค.63/  
มี.ค.-เม.ย.64/ 
ก.ค.64-ส.ค.64 

      /  10,480.00   

25 โครงการคลองสวยน้ าใส  
ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 

100,000 30,000 ต.ค.-พ.ย.63 /       
เม.ย.-พ.ค.64/ 
 ก.ค.-ส.ค.64 

/       /    

26 โครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ 

500,000 30,000 ม.ค.64 – ก.พ.64 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /   

27 โครงการขุดลอก คูคลอง ลอก
ผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ าใน
เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

100,000 30,000 ต.ค.63/ 
ก.ค.-ก.ย.64 

/       /    



ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

28 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาค
เรียน 

70,000 50,000 มี.ค. – พ.ค.64 /       /    

29 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพ 

100,000 30,000 ธ.ค.63 – ก.พ.64 /       /    

30 โครงการเลือกตั้งประธาน
กรรมการชุมชน 

30,000 30,000 ม.ค.64-ก.ย.64 /       /    

31 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เทศบาล 
 

150,000 100,000 ม.ค.64 – มี.ค.64 /       /    

32 โครงการจดัการแข่งขันและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ   
พิมาย 
 

800,000 100,000 ธ.ค.63 – พ.ค.64 /       /    

33 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล ต้านยาเสพติด 
 

200,000 200,000 ส.ค. 64 – ก.ย. 64 /       /   

34 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 
 

50,000 42,739 ก.พ. – พ.ค.64       /  35,450.00   

35 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

 
12,000,000 

13,000,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /  10,758,200.00   

 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

3,000,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /  1,829,200.00   

36 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

60,000 60,000 ต.ค.63-ก.ย.64         30,000   



ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม           
37 โครงการพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด ด้านการจัดการองค์
ความรู ้

200,000 200,000 ม.ค.64 – มี.ค.64 /       /    

38 โครงการอบรมและดูงานคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

200,000 150,000 
 

มิ.ย.64 – ก.ย.64 /       /    

39 โครงการจดักิจกรรมวัน
เทศบาล 

30,000 30,000 เม.ย.64 /       /    

40 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ท าความสะอาดส านักงาน
เทศบาล 

120,000 120,000 ต.ค.63-ก.ย.64       /  110,000.00   

41 โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

20,000 10,000 มี.ค.64 /       /    

42 อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอ 
พิมาย 

30,000 30,000 ก.ค.64 – ก.ย.64            

43 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจและความเต็ม
ใจในการช าระภาษ ี

20,000 20,000 ต.ค.63 – เม.ย.64       /  11,000   

44 โครงการจดังานรัฐพิธ ี 300,000 300,000 
 

ต.ค.63/ธ.ค.63/ 
มิ.ย.64-ส.ค.64 

      /  71,641.80   

45 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

500,000 500,000 
 

ม.ค.64 – ก.ย.64       /  427,436.70   

46 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพิมาย 

50,000 50,000 ต.ค.63 – ธ.ค.63 
  

      / /    



ที่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 
และแนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

   ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ  

47 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 

100,000 100,000 ต.ค.63-ก.ย.64 /       /    

48 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 

 30,000 ก.ค.64-ก.ย.64 /       /   

49 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลต าบลพิมาย 

 30,000 ก.พ.64-ก.ย.64 /       /   

50 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่

50,000 30,000 ธ.ค.63-ม.ค.64       /  22,010.00   

51 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

50,000 30,000 เม.ย.64       /  5,440.00   

52 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
(อุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัยและ
ภัยอื่น ๆ) 

50,000 20,000 มี.ค.64 /       /    

53 โครงการฝึกอบรม ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือน 

200,000 300,000 มิ.ย.64-ก.ค.64 /       /    

54 โครงการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต ์

30,000 10,000 ต.ค.63-เม.ย.64       /  4,500.00   

55 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
บรรเทาปญัหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

100,000 30,000 พ.ค.64-ก.ค.64 /       /    

56 โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

75,000 30,000 ม.ค.64-เม.ย.64            



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


