
 

 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลโนนแดง   
อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 

 
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 



 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตำบลโนนแดง จัดทำขึ้นเพ่ือใช้สำหรับการติดตามแผนการดำเนินงาน  แผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในห้วง
ระยะเวลา  ๖  เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕)  ซึ่งจะทำให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลฯ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการ
ติดตามประเมินผลโครงการ  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม  มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี   

 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนแดง  หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผล
การดำเนินงานรอบระยะเวลา  ๖ เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นประโยชน์ในการควบคุม และเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
 
 
 

เทศบาลตำบลโนนแดง 
มีนาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สารบัญ 
           หนา 

คำนำ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ            ๑  
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา         ๖ 
   ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      ๑๓ 
   ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม       ๑๖ 
   ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม   ๑๗ 
   ๖.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน       ๑๘ 
  ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม       ๒๐ 
  ๘.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ        ๒๒ 
   ๙.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม       - 
   ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร        ๒๔ 
   ๑๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ๒๕ 
   ๑๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     ๒๖ 
 
-บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  ๓๔ 
                     
ภาคผนวก 
   
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑ 

 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน    

ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 

  **************************** 
   1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการงานทะเบียนพบประชาชนประจำปี   8,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานทะเบียนฯ  

2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล         

โนนแดง   

10,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานนิติการ  

3 โครงการจัดงานพระราชพิธีอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี 
 

15,000 
(เทศบาล) 

  √  - สำนักปลัดฯ  

4 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร 
 

20,000 
(เทศบาล) 

√    - สำนักปลัดฯ  

๕ โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ ์ พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หวั 

40,000 
(เทศบาล) 

  √  - สำนักปลัดฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
  **************************** 
   1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๖ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - สำนักปลัดฯ  

๗ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 
 

10,000 
(เทศบาล) 

√    - สำนักปลัด  

๘ โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร  
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานการเจ้าหน้าที่  

๙ โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 

20,000 
(เทศบาล) 

√    ๑,๕๐๐ สำนักปลัดฯ  

๑๐ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

30,000 
(เทศบาล) 

  √  - สำนักปลัด  

๑๑ โครงการจดัตั้งและบริหารจดัการศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - สำนักปลัด  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๓ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
  **************************** 
   1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานยุทธศาสตร์  

๑๓ โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

100,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองคลัง  

 
 

 
รวม    13   โครงการ 

 
323,000 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๔ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.๒   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการคนยุคใหม่ใส่ใจข้อมูลข่าวสาร 
 

10,000 
(เทศบาล) 

  √  - -ศูนย์ข้อมูลฯ  

๒ โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่น    

8,000 
(เทศบาล) 

√    - -งานสวัสดิการสังคม  

๓ โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล    

15,000 
(เทศบาล) 

√    ๕,๓๘๓ -งานยุทธศาสตร์  

๔ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำ 

พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการชุมชน  อสม. และ 

อปพร.   

10,000 
(เทศบาล) 

  √  - -งานสวัสดิการสังคม  

 
 

 
รวม    ๔   โครงการ 

 
๔3,000 

       

 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๕ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
  **************************** 
   1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.๓   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร 
 

๒0,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานการเจ้าหน้าที่  

 
 

 
รวม    ๑   โครงการ 

 
๒๐,๐๐๐ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๖ 

 

 
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 

จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)    

15,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด  อปท.  (ร.ร.อนบุาลฯ) 
 

30,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๓ โครงการโตไปไม่โกง   (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
 

6,000 
(งบเทศบาล) 

√    ๖,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๔ โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิชาการ 

ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  
 

20,000 
(งบเทศบาล) 

√    ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๕ โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
 

5,000 
(งบเทศบาล) 

  √  ๕,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๗ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๖ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล 
 

20,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๗ โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาล 
 

600,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

√    - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๘ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลโนนแดง 
 

100,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๙ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน            

(ร.ร.อนุบาลฯ) 
 

50,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๑๐ โครงการ CHILDREN  CLEAN 
(ร.ร.อนุบาลฯ) 
 

6,000 
(งบเทศบาล) 

√    ๖,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๘ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)   (โรงเรียนอนุบาลฯ) 

100,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๑๒ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กฬีาและ
ทักษะอื่นๆ   (ร.ร.อนุบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

√    ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๑๓ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน      
(ร.ร.อนุบาลฯ) 

16,800 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๑๔ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลเด็ก 

(โรงเรียนอนุบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

๑๕ โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนอนุบาล ฯ   
 

452,800 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 

 √   - โรงเรียนอนุบาล ฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๙ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑๖ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

(โรงเรียนอนุบาลฯ) 
 

18,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียน 
อนุบาล ฯ 

 

๑๗ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

(โรงเรียนเทศบาลฯ) 
 

18,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๑๘ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลฯ 
 

20,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ 
 

 

๑๙ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู(โรงเรียน
เทศบาลฯ) 
 

7,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - โรงเรียนเทศบาล ฯ  

๒๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.  (ร.ร.เทศบาลฯ) 
 

27,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   ๒๗,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๐ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๒๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลฯ 
 

100,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

   √ - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๒๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  (โรงเรียนเทศบาลฯ)  
 

50,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

   √ - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๒๓ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 
 

940,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

√    - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๒๔ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจยัพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน)      

60,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  ๔,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาลฯ  

๒๕ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์     

(โรงเรียนเทศบาลฯ) 
 

5,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๑ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๒๖ โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 
 

8,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - โรงเรียนเทศบาล ฯ  

๒๗ โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนโนนแดง  
 

1,848,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

√    - โรงเรียนชุมชนโนนแดง  

๒๘ โครงการวันแห่งความสำเร็จของโรงเรียน
เทศบาล ฯ 
 

20,000 
(งบเทศบาล) 

√    - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๒๙ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)     (โรงเรียนเทศบาลฯ) 
  

200,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๓๐ โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

1,028,980 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

√    - โรงเรียนเทศบาลฯ  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๒ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๓๑ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน    
(รร.เทศบาลฯ) 
 
 

16,800 
(เงินอุดหนุนกรมฯ, 

งบเทศบาล) 

 √   - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๓๒ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กฬีาและ
ทักษะอื่น ๆ  (ร.ร.เทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ  

๓๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ร.ร.เทศบาลฯ) 
 

50,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

  √  - โรงเรียนเทศบาลฯ  

 รวม     33     โครงการ 5,948,380        
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๓ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     3.1   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 √   - กองสาธารณสุข  

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี      

30,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - กองสาธารณสุข  

๓ โครงการออกเยี่ยมดูแลแม่และเด็กแรกเกิด 
 

5,000 
(งบเทศบาล) 

 √   - กองสาธารณสุข  

๔ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - กองสาธารณสุข  

๕ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี          

3,000 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 

 √   - กองสาธารณสุข  

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๔ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     3.1   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๖ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019  (COVID-19) 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 √   - กองสาธารณสุข  

 รวม     6     โครงการ 408,000        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๕ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     3.๒   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ 
 
 

3,000 
(งบเทศบาล) 

√    - งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

 รวม     1    โครงการ 3,000        
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๖ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
     ๔.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 100,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

15,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

๓ โครงการค่ายเด็กและเยาวชน  “คนรักดี”   
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด 

 

๔ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร 20,000 
 (งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด 

 

๕ โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ 20,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด 

 

 รวม     5    โครงการ 205,000        
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๗ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณชิยกรรม  อุตสาหกรรม 
     ๕.๑   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 

 

 

๒0,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

 รวม     ๑    โครงการ 20,000        
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๘ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๖.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
     ๖.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายบัว คำภู
เมือง ถึง คสล. หลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง  หมู่ที่ 
13  ต.โนนแดง    

500,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองช่าง  

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงงาน  ถึง
บ้านนายสุวัฒน์  พิมพ์สระเกษ  หมู่ที่ 3   ต.โนนแดง    
 

500,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองช่าง  

๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายดี      

ประจิตร  ถึงนานายบุญเลิง  คำภูเมือง  หมู่ที่ 3   

ชุมชนเต็งสูง   ต.โนนแดง    
 

432,000 
 (เทศบาล) 

  √  - กองช่าง  

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากร้านศักดิ์อะไหล่ 

ถึงบ้านส้มป่อย    หมู ่13    ต.โนนแดง    
 

462,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองช่าง  

 รวม     4    โครงการ 1,894,000        
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๑๙ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๖.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
     ๖.๒   แผนงานการพาณิชย ์

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการขยายเขตประปา สายบ้าน        

นายชานนท์  ช่างเกวียน  หมู่ที่ 13            

ต.โนนแดง    
 

68,000 
 (เทศบาล) 

  √  - กองการประปา  

 รวม     1    โครงการ 68,000        
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๐ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
     ๗.๑   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการคลองสวยน้ำใส 
 
 

10,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

 

 รวม     1    โครงการ 10,000        
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๑ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
     ๗.๒   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการเยาวชนร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม 10,000 
(เทศบาล) 

 

  √  - กองสาธารณสุข  

๒ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
 

15,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองสาธารณสุข  

 รวม     2    โครงการ 25,000        
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๒ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๘.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
     ๘.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ  
 
 

50,000 
(เทศบาล) 

  √  - โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 รวม     1    โครงการ 50,000        
 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๓ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๘.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
     ๘.๒   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล
ตำบลโนนแดง 
 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 
 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

๓ โครงการกีฬาเชือ่มความสามัคคีระหว่าง
ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
 

20,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

๔ 
 

โครงการสนับสนนุอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์
เยาวชน 
 

50,000 
(เทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

๕ โครงการแข่งขันเปตอง   “ชุมชนสมัพันธ์”  
 
 

10,000 
(เทศบาล) 

√    ๑๐,๐๐๐ งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

 รวม     5    โครงการ 120,000        

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๔ 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 
     ๑๐.๑   แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและมี
คุณภาพ  
 

100,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

 

 รวม     ๑    โครงการ 1๐0,000        

 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๕ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๑๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
     ๑๑.๑   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
 

20,000 
(เทศบาล) 

 √   ๘,๕๖๕ งานป้องกันสำนักปลัดฯ  

๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ  15,000 
(เทศบาล) 

   √ - งานป้องกันสำนักปลัด  

๓ โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 

5,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานป้องกันสำนักปลัด  

๔ โครงการเด็กสู้ไฟในสถานศึกษา  5,000 
(เทศบาล) 

√    ๔,๙๑๓ งานป้องกันสำนักปลัดฯ  

๕ โครงการแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันการติดต่อ
ลุกลาม  
 

2,000 
(เทศบาล) 

√    ๑,๙๒๐ งานป้องกันสำนักปลัด  

๖ โครงการพัฒนาศกัยภาพของสมาชิก อปพร. 
เทศบาลตำบลโนนแดง  

50,000 
(เทศบาล) 

  √  - งานป้องกันสำนักปลัด  

 รวม     6    โครงการ 97,000        

 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๖ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๑๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการ 
     ๑๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

70,000 
(เทศบาล) 

   √ - กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 รวม     ๑    โครงการ 70,000        

 
 

 
 
 

 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๗ 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
 
   ๑๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการ 
     ๑๒.๒   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

70,000 
(เทศบาล) 

√    ๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา  

๒ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - กองการศึกษา  

 รวม     ๒    โครงการ 120,000        

 
 
 
 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๘ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๑.ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
     ๑.๑   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
สำนักงาน    
จำนวน 2 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

32,000 
(งบเทศบาล) 

 

  √  - สำนักปลัดเทศบาล  

 รวม     ๑    รายการ ๓2,000        

 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๒๙ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๑.ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
     ๑.๒   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 
สำหรับจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียน
เทศบาลฯ  จำนวน  5  เครื่อง  ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
 

85,000 
(งบเทศบาล) 

 

  √  - กองการศึกษา 
รร.เทศบาลฯ 

 

 รวม     ๑    รายการ 85,000        

 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๓๐ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๒.ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     ๒.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ พัดลมติดผนัง   ขนาด  24 นิ้ว   
จำนวน  10  เครื่อง   

30,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

  √  - กองการศึกษา 
รร.เทศบาลฯ 

 

 รวม     ๑    รายการ 30,000        

 
 
 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๓๑ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๓.ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     ๓.๑   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต   จำนวน  ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ขนาดที่กำหนด
เป็นความจุภายในขั้นต่ำ  เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  

เดือน ธันวาคม 2563) 

๖,๔00 
(งบเทศบาล) 

 
 

  √  - กองสาธารณสุขฯ  

 รวม     ๑    รายการ ๖,๔00        

 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๓๒ 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๓.ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     ๓.๒   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน   
จำนวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เป็นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า    
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ     
เดือน ธันวาคม 2563) 

10,900 
(งบเทศบาล) 

  √  - กองสาธารณสุขฯ  

 รวม     ๑    รายการ 10,900        

 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ ๓๓ 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่  

 
 
   ๔.ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
     ๔.๑   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ        

(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ปริมาณการฉีด
พ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง     
ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร   
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563) 
 

59,000 
(งบเทศบาล) 

  √  - กองสาธารณสุขฯ  

 รวม     ๑    รายการ 59,000        
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บัญชสีรุปรายงานผลการดำเนินงาน    
ตามแผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

รอบ  ๖  เดือน  ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
  **************************** 
    

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วย 

งานรับผิดชอบ หมายเหต ุดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๓๘๖,๐๐๐ ๑๘ ๕ - ๑๓ - สำนักปลัด, กองคลัง,   
กองการศึกษา 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕,๙๔๘,๓๘๐ ๓๓ ๙ ๖ ๑๖ ๒ กองการศึกษา  
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๔๑๑,๐๐๐ ๗ ๑ ๖ -  กองสาธารณสุขฯ  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๒๐๕,๐๐๐ ๕ - - ๕ - สำนักปลัด, กองสาธาฯ  

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 
๒๐,๐๐๐ ๑ - - ๑ - สำนักปลัด  

๖ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ๑,๙๖๒,๐๐๐ ๕ - - ๕ - กองช่าง, กองการประปา  
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓๕,๐๐๐ ๓ - - ๓ - สำนักปลัด, กองสาธาฯ  

๘ ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ ๑๗๐,๐๐๐ ๖ ๑ - ๕ - สำนักปลัด, กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

๙ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม - ๐ - - - - -  
๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑ - - ๑ - สำนักปลัด  
๑๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
๙๗,๐๐๐ ๖ ๒ ๑ ๒ ๑ สำนักปลัด  

๑๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ๑๙๐,๐๐๐ ๓ ๑ - ๑ ๑ กองการศึกษา  
 รวมทั้งสิ้น ๙,๕๒๔,๓๘๐ ๘๘ ๑๙ ๑๓ ๕๒ ๔   
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