
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรื่อง  
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
------------------------ 

 ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒  วรรค ๔ ให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาลเป็นประจ าทุกประจ า
ทุกปี  และวรรค ๕ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๒  วรรค ๔ , วรรค ๕ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ บริเวณ ข้างส านักงานเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ หรือทางเว็ปไซต์ของส านักงานที่  
http://www.hinlekfailocal.go.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 
๐๔๔–๖๖๖๖๘๕  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

(นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒  

วรรค ๔ ให้นายกเทศมนตรี จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา  เทศบาลเป็น
ประจ าทุกประจ าทุกปี  และวรรค ๕ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๒  วรรค ๔ , วรรค ๕ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ บริเวณ ข้างส านักงานเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
                            “ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ค้ าชูประเพณี  

                                มีคุณภาพชีวิตทีด่แีละมีการศึกษา ” 
ข. เป้าประสงค์การพัฒนา  

๑) ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจด้านความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 

๒) สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ 
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น 

๓)  เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

๔) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
๕) สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุ

แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 
 



ค. ยุทธศาสตร์   
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กร    

ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๕  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ก่อสร้างและปรับปรุง สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
๒. การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. การก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของการประปา 
๔. การบริการสาธารณะ 
๕. การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
๖. การใช้ที่ดิน 
๗. แหล่งเก็บน้ า 
๘. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๒. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครอบครัว กลุ่มอาชีพ 
๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมการศึกษา 
๓. ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๕. การกีฬาและนันทนาการ 
๖. การบริการสาธารณะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๓. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรทุกภาคส่วน 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๔. จัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
๕. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
๖. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 

 



เป้าประสงค์ 

๑) ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 
  ๒) สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น 
  ๓) เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
  ๔) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
  ๕) สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ตัวช้ีวัด 
   ๑. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า  
   ๒. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  

๓. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
๔. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 
๕. จ านวนแหล่งเก็บน้ าสาธารณะ 
๖. สถานที่บ าบัดน้ าเสียจากชุมชนให้ดีขึ้นก่อนปล่อยน้ าออกพ้ืนที่การเกษตร 
๗. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
๘. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๙.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
๑๐.  จ านวนประชาชนที่มาท่องเที่ยว 
๑๑.  จ านวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุ่ม 
๑๒.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
๑๓.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๑๔.  จ านวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ 
๑๕.  จ านวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ีให้ความร่วมมือ 
๑๖.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้บริการลดน้อยลง 
๑๗.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการจากเทศบาล 
๑๘.  จ านวนผู้มีผลกระทบปัญหาสังคมลดลง 
๑๙.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒๐.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ของเทศบาล 
๒๑.  จ านวนประชาชนที่เข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการช าระภาษี 

 



ค่าเป้าหมาย  
  -  ค่าเป้าหมาย = จ านวน   โครงการ 

๑) ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
เศรษฐกิจด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน   
  ๒) สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลางฯ 
  ๓) เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
  ๔) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
  ๕) สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท า
โครงการ เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่    
๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0.00 0 0.00 35 30,138,600.00 19 6,570,000.00 44 25,902,240.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 520,000.00 4 520,000.00 22 3,360,000.00 4 190,000.00 22 4,795,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

103 14,437,600.00 104 14,517,600.00 104 15,974,500.00 49 11,716,428.00 111 16,365,128.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

20 1,180,000.00 20 1,180,000.00 22 6,530,000.00 3 365,000.00 21 6,280,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

12 1,035,000.00 12 1,035,000.00 27 3,495,000.00 13 2,222,400.00 26 2,885,000.00 

รวม 139 17,172,600.00 140 17,252,600.00 210 59,498,100.00 88 21,063,828.00 224 56,228,168.00 

 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
    เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  ได้จัดท างบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

44 25,902,240.00 8 814,300.00 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

22 4,795,800.00 4 190,000.00 1 6,360.00 1 6,360.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

111 16,365,128.00 26 9,509,400.00 7 2,901,060.00 7 2,901,060.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

21 6,280,000.00 - - 
    

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

26 2,885,000.00 5 375,000.00 2 47,707.00 2 47,707.00 

รวม 224 56,228,168.00 43 10,888,700.00 10 2,955,127.00 10 2,955,127.00 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 

40,000.00 6,360.00 6,360.00 33,640.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันลอยกระทง 

150,000.00 44,035.00 44,035.00 105,965.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,907,600.00 1,893,400.00 1,893,400.00 4,014,200.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 2,121,600.00 659,200.00 659,200.00 1,462,400.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 24,000.00 24,000.00 66,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอคูเมือง งานรัฐพิธ ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลาง วันเด็กนักเรียน 

334,500.00 160,125.00 160,125.00 174,375.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียน การสอน 

110,500.00 100,300.00 100,300.00 10,200.00 

9. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ระดับท้องถิ่น 

30,000.00 28,667.00 28,667.00 1,333.00 

10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการลดอุบัติภัยทาง
ถนน 

50,000.00 19,040.00 19,040.00 30,960.00 

 



  

ช.  ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จ านวนเงิน 8,854,200 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 2,955,127 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์    
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 6,360.00 1 6,360.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 7 2,901,060.00 7 2,901,060.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 2 47,707.00 2 47,707.00 

รวม 10 2,955,127.00 10 2,955,127.00 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จ านวน ๒๒๔ โครงการ 

 โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว          จ านวน   ๑๐ โครงการ  คิดเป็น ๔.๔๖ % 

 โครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว         จ านวน    ๑๐ โครงการ  คิดเป็น ๔.๔๖% 

 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ         จ านวน ๒๑๔ โครงการ   คิดเป็น ๙๕.๕๓% 
 


