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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 
ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินฯ ๓๓๐,๐๐๐ - 
รวม ๑ โครงการ ๓๓๐,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

๑ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๙๑,๑๙๔ - 

รวม ๑ โครงการ ๙๑,๑๙๔ - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมา

ณ 
๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   เพ่ือให้พนักงานเทศบาลยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ๑๐,๓๙๐ - 
๒ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง 

(งานของดีอ าเภอคูเมืองและงานกาชาด) 
เพ่ือสนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง ๕๐,000 - 

๓ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง 
(งานรัฐพิธี) 

เพ่ือสนับสนุนงานรัฐพิธีของที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง ๒๐,000 - 

๔ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดจังหวัด ๒๐,000 - 
 แผนงานการศึกษา 

๕ อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านสมอง ร่างกาย จิตใจแข็งแรง ๒,๐๖๑,๘๒๐ - 
 แผนงานสาธารณสุข 

๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ 

เพ่ือจัดสรรให้ชุมชนขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางพระราชด าริ ๒๒๐,๐๐๐ - 

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพ่ือป้องกันอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ป้องกันควบคุมโรค  ๕๕,๘๙๗.๘๐ - 
๘ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

๓๖,๗๕๓ 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๔๓ 
 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ือให้สตรีในเขตเทศบาลมีความรู้เพ่ิมข้ึน ๖,๖๐๐ - 
         แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลหิน

เหล็กไฟคัพ 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันกีฬา ๙๙,๑๘๗ - 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ๑๔๔,๓๔๓ - 
รวม ๑๑ โครงการ ๒,๗๒๔,๙๙๑ - 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

๑ โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เพ่ือลดปริมาณขยะในครัวเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลมีวินัยเพิ่มรายได้ ๖๔,๔๗๓ - 

รวม ๑ โครงการ ๖๔,๔๗๓ - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
ปี 256๓ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

๑ โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนระดับท้องถิ่น 

เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน ๒๓,๖๗๗.๖๕ - 

 แผนงานงบกลาง 
๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภูธรหินเหล็กไฟ ๓๐,๐๐๐ - 

รวม ๒ โครงการ ๕๓,๖๗๗.๖๕ - 
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ๓,๒๖๔,๓๓๕.๖๕  
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      รายงานผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓  

งาน โครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
งานบริหารทั่วไป โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑๐,๓๙๐ 
งานบริหารงานคลัง โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ๒๖๒,๕๒๒.๕๔ 
การรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมแผน เพ่ือป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น  ๒๓,๖๗๗.๖๕ 
การรักษาความสงบภายใน โครงการลดอุบัติภัยทางถนน ๑๖,๒๙๐ 
การรักษาความสงบภายใน โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหา

น้ าท่วม น้ าแล้งในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนฯ 
๑๙๓,๐๑๐ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑๓๖,๘๐๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖,๗๗๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๑,๗๐๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน ๙๖,๙๐๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ๗,๘๐๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ๗,๘๐๐ 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ๗๕,๓๘๐ 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕๕,๘๗๙.๘๐ 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธานศาสตราย์ฯ ๓๖,๗๕๓ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ๖,๖๐๐ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๖๔,๔๗๓ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมแล
นันทนาการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 94,๙๒๐ 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลหินเหล็กไฟคัพ ๙๙,๑๘๗ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ๑๔๔,๓๔๓ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ๙๑,๑๙๔ 

                                                                                                                                         รวมงบประมาณ ๑,๔๕๒,๓๙๐.๙๙ 
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ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
งานบริหารทั่วไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา ๔๔๙,๐๐๐ 
งานสวนสาธารณะ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราฯ ๓๓๐,๐๐๐ 

 รวมงบประมาณ ๗๗๙,๐๐๐ 
 

 

          ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง (งานของดีอ าเภอ

คูเมือง) 
๕๐,๐๐๐ 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง (งานรัฐพิธี) ๒๐,๐๐๐ 
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๐,๐๐๐ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน ๒,๐๖๑,๘๒๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

๒๒๐,๐๐๐ 

 รวมงบประมาณ ๒,๓๗๑,๘๒๐ 
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ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

งาน ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เบิกจ่าย (บาท) 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ๓๒,๕๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๖๑,๒๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขกหุ้มผ้าหรือหนัง ๓๖,๑๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑส์ านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจกเลื่อน ๔,๕๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ๖๙,๐๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ๑๔,๗๐๐ 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ๒,๑๐๐ 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ๑,๖๙๐ 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒๙,๕๐๐ 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น ๒๑,๐๐๐ 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ๕,๓๐๐ 
การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑส์ านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓,๙๐๐ 
การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑโ์รงงาน บันไดอะลูมิเนียม  ๒,๙๐๐ 
การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ๗,๗๐๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภัณฑส์ านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๓๔,๘๐๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒๒,๐๐๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ๕,๓๐๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ๗๐๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (ครบชุด) ๖๙,๙๒๔.๕๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ครุภัณฑส์ ารวจ เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๗๒๔,๘๑๔.๕๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๒๘,๐๒๕.๔๙ 
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