
 
 

 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มนีาคม ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 

 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

สํานักปลัดเทศบาล 



 
 

สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน รอบ ๖ เดือน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
การดาํเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหวา่งเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตาํบลโนนแดง      
สรุปไดด้งัน้ี   
 
โครงการท่ีบรรจุในเทศบญัญติั/แผนดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จาํนวน     ๑๖๔   โครงการ 

รายงานสถานะการดาํเนินงานรอบ ๖ เดือน   จาํนวน    ๑๖๔   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
-อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ     จาํนวน       ๖๙   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๐๗ 
-ดาํเนินการแลว้เสร็จ     จาํนวน       ๑๔  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ     ๘.๕๔ 
-ยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้   จาํนวน       ๘๑  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๓๙ 

      
             



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 1 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. 

 

 

รายจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่ง (ฝ่ายการเมือง) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

2,624,640 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล / 

 

  

2. 

 

 

รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

7,090,860 

(งบเทศบาล) 

-สาํนกัปลดั 

-กองคลงั 

/ 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

558,100 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั 

-กองคลงั 

 

/ 

 

 

 

 

 

4. รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

470,000 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั 

-กองคลงั 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5. รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

60,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั 

-กองคลงั 

/ 

 

  

6. รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

550,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั 

-กองคลงั 

/ 

 

 

 

 

 

 

7. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

487,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล / 

 

 

 

 

 

 

8. โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเทศบาลตาํบล         

โนนแดง  (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า  73) 

500,000 

(งบเทศบาล) 

งานนิติการ  

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

9 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 75) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

งานวิเคราะห์   / 

 

10 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 76) 

100,000 

(งบเทศบาล) 

 

งานบุคคล  

 

 

 

/ 

 

 

11 รายจ่ายอื่น   

(เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 80   ) 

20,000 

(เทศบาล) 

งานบุคคล  

 

 

 

/ 

 

 

12 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าครุภณัฑ ์  

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

60,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกบัร่าง
เทศบญัญตัิเทศบาลตาํบลโนนแดงพร้อมทั้ง
การจดัทาํประชาพิจารณ์ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 75 ) 

5,000 

(เทศบาล) 

งานนิติการ   / 

 

14 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูน้าํชุมชน
เกี่ยวกบังานทะเบียนต่างๆ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 75  ) 

5,000 

(เทศบาล) 

 

งานทะเบียนฯ  

 

 

 

/ 

 

 

15 โครงการจดัตั้งและบริหารจดัการศูนยป์ฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 80  ) 

20,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัฯ  

 

 

 

/ 

 

 

16 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 83  ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองคลงั  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

17. โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์  พระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั     (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 74 ) 

40,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล   / 

 

18. โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 

(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 74 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

/ 

 

 

 

 

19. โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และ
วนัแม่แห่งชาติ 

 (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 74 ) 

20,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

 

 

/ 

 

 

20. โครงการจดังานพระราชพิธีอื่นๆ  

ที่เกิดขึ้นระหวา่งปี 

 (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 73 ) 

15,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล   / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1   แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

21. โครงการวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาติ และวนั
พอ่แห่งชาติ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 76 ) 

20,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล  / 

 

 

22. โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินี 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 76 ) 

30,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

 

 

/ 

 

 

23. โครงการจดังานวนัคลา้ยวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 74 ) 

20,000 

(เทศบาล) 

สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.2   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

698,340 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั / 

 

  

2 รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

98,000 

(งบเทศบาล) 

 

สาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

 

3 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

30,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.2   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

4 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั / 

 

  

5 รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

190,000 

(งบเทศบาล) 

 

สาํนกัปลดั  

/ 

 

 

 

 

 

6 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าครุภณัฑ ์  

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

30,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 3   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

10,842,670 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา / 

 

  

2 รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

42,000 

(เทศบาล) 

 

กองการศึกษา / 

 

 

 

 

 

 

3 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

638,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 3   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

4 รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา / 

 

  

5 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา / 

 

 

 

 

 

 

6 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าครุภณัฑ ์  

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

50,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 4   แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

1,011,960 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ /   

2 รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

47,800 

(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุขฯ  

/ 

 

 

 

 

3 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

25,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ  

/ 

 

 

 

 

4 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

15,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 4   แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

122,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ / 

 

  

6 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าครุภณัฑ ์  

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

5,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 5   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

3,206,360 

(งบเทศบาล) 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

/   

2 รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

77,000 

(งบเทศบาล) 

 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

 

/ 

 

 

 

 

3 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

100,000 

(งบเทศบาล) 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

 

/ 

 

 

 

 

4 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

85,000 

(งบเทศบาล) 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 5   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

584,000 

(งบเทศบาล) 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

/   

6 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินสิ่งก่อสร้าง   

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

120,000 

(งบเทศบาล) 

-กองช่าง 

-กองสาธาฯ 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 6   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 โครงการคนยคุใหม่ใส่ใจขอ้มูลข่าวสาร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 153  ) 

10,000 

(เทศบาล) 

-ศูนยข์อ้มูลฯ   / 

2 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลเพือ่การจดัทาํแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน สู่แผนพฒันาทอ้งถิ่น    

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า154  ) 

8,000 

(เทศบาล) 

-งานพฒันาฯ  

 

 

 

/ 

 

3 โครงการจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ่นใน
การจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 155  ) 

15,000 

(เทศบาล) 

-งานวิเคราะห์  

 

 

 

/ 

 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการชุมชน  อสม. และ อปพร.  

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า156  ) 

200,000 

(เทศบาล) 

-งานพฒันาฯ  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 7   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

284,160 

(งบเทศบาล) 

-กองการศึกษา /   

2 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

 

-กองการศึกษา / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 8   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายค่าชาํระหนี้เงินตน้ 

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า162 ) 

333,540 

(งบเทศบาล) 

-สาํนกัปลดั /   

2 รายจ่ายค่าชาํระดอกเบี้ย 

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า162 ) 

700 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

3 รายจ่ายเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอื่น 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า163 ) 

50,000 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

4 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า162 ) 

232,000 

(งบเทศบาล) 

-สาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 18 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 8   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 
 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า163) 

668,160 

(งบเทศบาล) 

-สาํนกัปลดั   / 

6 รายจ่ายสาํรองจ่าย 

(เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า164 ) 

628,800 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั  

 

 

 

/ 

 

7 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า164 ) 

70,000 

(งบเทศบาล) 

 

-สาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

8 เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท.) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า166 ) 

474,090 

(งบเทศบาล) 

-งานบุคคล / 

 

 

 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 19 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 8   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

9 เงินช่วยพิเศษ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า165 ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

-งานบุคคล   / 

10 เงินช่วยพิเศษ 

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า193 ) 

5,000 

(เทศบาล) 

กองการประปา  

 

 

 

/ 

 

11 รายจ่ายสาํรองจ่าย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า192 ) 

20,000 

(เทศบาล) 

 

กองการประปา  

 

 

 

 

/ 

12 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า192 ) 

12,000 

(เทศบาล) 

 

กองการประปา / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 8   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า162 ) 

12,000 

(งบเทศบาล) 

-สาํนกัปลดั /   

14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า192 ) 

1,000 

(เทศบาล) 

กองการประปา / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 9   แผนงานการพาณิชย ์

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 รายจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ           

(ฝ่ายประจาํ) 
(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า187) 

748,560 

(เทศบาล) 

กองการประปา /   

2 รายจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
บริหารบุคลากร 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า188  ) 

45,000 

(เทศบาล) 

 

กองการประปา / 

 

 

 

 

 

3 รายจ่ายหมวดค่าใชส้อย 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า189  ) 

128,600 

(เทศบาล) 

กองการประปา  

/ 

 

 

 

 

4 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพยส์ินหมวดค่าใชส้อย   

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า190  ) 

80,000 

(เทศบาล) 

กองการประปา  

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. 9   แผนงานการพาณิชย ์

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 รายจ่ายค่าวสัดุ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า190 ) 

569,000 

(งบเทศบาล) 

กองการประปา /   

6 รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า191 ) 

500,000 

(งบเทศบาล) 

 

กองการประปา / 

 

 

 

 

 

7 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน
หมวดค่าครุภณัฑ ์  

(เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า192  ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

กองการประปา  

/ 

 

 

 

 

8 รายจ่ายเพื่อการบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

(เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า192  ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

กองการประปา  

 

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูของ
โรงเรียนในสงักดั  อปท.     (ร.ร.อนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 116) 

30,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

/   

2 ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนั ยาเสพติด
ในสถานศึกษา  

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 94) 

3,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

/ 

3 โครงการโตไปไม่โกง  

(โรงเรียนอนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 109) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

 

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

4 โครงการจดัแสดงนิทรรศการงานวิชาการ 

ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ   

( เทศบญัญตัิ 64 หนา้ที่  108 ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

 /  

5 โครงการประชุมผูป้กครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 110 ) 

5,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

  

 

/ 

 

6 โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 114) 

 

20,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

7. โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
อนุบาล 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 123 ) 

600,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

/   

8. การพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลโนนแดง 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 117 ) 

100,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

/ 

 

 

 

 

 

9. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน           

(ร.ร.อนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 118 ) 

50,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

 

/ 

 

 

 

 

10. โครงการ CHILDREN  CLEAN 

(ร.ร.อนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 107 ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ฯ 

 

 

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

11. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดั
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนอนุบาล ฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 122 ) 

452,800 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

 

โรงเรียนอนุบาล ฯ /   

12. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูของ
โรงเรียนในสงักดั อปท.  (ร.ร.เทศบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 116 ) 

27,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ / 

 

 

 

 

 

13. โครงการกิจกรรมวนัไหวค้รูของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 108 ) 

7,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

14. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 114 ) 

20,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ 

 

/   

15. การรณรงคป์้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา   (โรงเรียนเทศบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 119 ) 

18,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 

 

 

/ 

 

16. การรณรงคป์้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนอนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 119 ) 

18,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนอนุบาล ฯ  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

17. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน
เทศบาลฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 117 ) 

100,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนเทศบาลฯ /   

18. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  (โรงเรียนเทศบาลฯ) (เทศบัญญัติ 

ปี 64  หน้า 118 ) 

50,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนเทศบาลฯ / 

 

 

 

 

 

19. โครงการอาหารกลางวนัสาํหรับเดก็
นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 123 ) 

940,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนเทศบาลฯ / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

20. ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถิ่น (ค่าปัจจยัพื้นฐานสาํหรับนกัเรียน
ยากจน) 

(เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 121) 

80,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ   / 

21. โครงการอาหารเสริม(นม)สาํหรับนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลตาํบลโนนแดง  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาํบลโนนแดง  และ
โรงเรียนชุมชนโนนแดง    (เทศบัญญัติ ปี 64  

หน้า 124 ) 

1,596,200 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

กองการศึกษาเทศบาล
ตาํบลโนนแดง 

 

/ 

 

 

 

 

22. โครงการอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียน
โรงเรียนชุมชนโนนแดง (เทศบัญญัติ ปี 64  

หน้า 127) 

1,792,000 

(เงินอุดหนุนจากกรม
ฯ) 

โรงเรียนชุมชนโนน
แดง 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

23. โครงการสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนเทศบาล ฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 124 ) 

5,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  /  

24 โครงการประชุมผูป้กครองของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 109 ) 

8,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 

 

 

 

/ 

25. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 125 ) 

40,000 

(เงินอุดหนุนกรม) 

รร.อนุบาลฯ 

รร.เทศบาลฯ 

 

 

 

 

/ 

 

26. ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 126 ) 

150,000 

(เงินอุดหนุนกรม) 

โรงเรียนอนุบาล ฯ  

 

 

 

/ 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 31 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

27. โครงการวนัแห่งความสาํเร็จของโรงเรียนเทศบาล 

ฯ 

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 111 ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  /  

28. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD)     

(โรงเรียนเทศบาลฯ) 

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 115 ) 

200,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 

 

 

 

/ 

29. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 122 ) 

1,028,980 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ / 

 

 

 

 

 

30. ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 126 ) 

150,000 

(เงินอุดหนุนกรม) 

โรงเรียนเทศบาล ฯ  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

31 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลเด็ก (โรงเรียน

อนุบาลฯ) 

( เทศบญัญตัิ 64  หนา้ที่  110 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

โ รงเรียนอนุบาลฯ 

 

 /  

32 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD)     

(โรงเรียนอนุบาลฯ) 

 (เทศบัญญัติ ปี 64  หน้า 115 ) 

100,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียน อนุบาลฯ  

 

 

 

 

/ 

33 โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนและคณะครูเขา้ร่วม
แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  กีฬาและทกัษะอื่นๆ    

(ร.ร.อนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 113 ) 

60,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียน อนุบาลฯ  

 

 

 

/ 

 

34 ค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน       (ร.ร.อนุบาลฯ) 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 120 ) 

16,800 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียน อนุบาลฯ / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
2. 1   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

35 ค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน           (รร.เทศบาลฯ) 

(เทศบัญญัติปี 64   หน้า 120 ) 

 

16,800 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ, 

งบเทศบาล) 

โรงเรียน เทศบาลฯ /   

36 โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนและคณะครูเขา้ร่วม
แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  กีฬาและทกัษะอื่น ๆ  

(ร.ร.เทศบาลฯ) 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 112 ) 

100,000 

(งบเทศบาล) 

โรงเรียน เทศบาลฯ / 

 

 

 

 

 

37 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  (ร.ร.

เทศบาลฯ) 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 111 ) 

50,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

โรงเรียน เทศบาลฯ  

 

 

 

/ 

 

38 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) (เทศบัญญัติปี 64  หน้า 95 ) 

15,000 

(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา  

 

 

 

/ 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 34 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

3. 1   แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 135 ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุข /   

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี      (เทศบัญญัติปี 64  หน้า 137 ) 

30,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

กองสาธารณสุข / 

 

 

 

 

 

3 โครงการออกเยีย่มดูแลแม่และเดก็แรก
เกิด 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 138 ) 

5,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

3. 1   แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

4 โครงการเงินอดุหนุนสาํหรับการ
ดาํเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุข 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 140 ) 

160,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

กองสาธารณสุข   / 

5 โครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ ดร.

สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี           (เทศบัญญัติปี 64  หน้า 133 ) 

3,000 

(เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 

 

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 135 ) 

5,000 

(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 

 

7 โครงการรณรงคก์ารป้องกนัโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 136 ) 

5,000 

( งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

3.2   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1 โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีสมาชิก
ชมรมผูสู้งอาย ุ

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 155 ) 

3,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาชุมชน 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

3.3   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 165 ) 

160,000 

(งบเทศบาล) 

สาํนกัปลดั /   
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสงัคม 

4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการอบรมและดูงานของชมรม
ผูสู้งอาย ุ

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 157 ) 

150,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

 /  

2. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 156 ) 

10,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

/ 

 

3 โครงการค่ายเดก็และเยาวชน  “คนรักดี” 

 (เทศบัญญัติปี 64  หน้า 154 ) 

50,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯสาํนกั
ปลดั 

 

 

 

 

/ 

 

4 โครงการปฏิบตัิธรรมสญัจร 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 155 ) 

20,000 

 (งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯสาํนกั
ปลดั 

 

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสงัคม 

4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5. โครงการครอบครัวสมัพนัธ ์

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 154 ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสงัคม 

4.2  แผนงานงบกลาง 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลฯ 

 (เทศบัญญัติปี 64  หน้า 165 ) 

100,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯสาํนกัปลดั   / 

2 เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 163 ) 

5,813,400 

(เงินอุดหนุน) 

งานพฒันาฯสาํนกัปลดั / 

 

 

 

 

 

3 เบี้ยยงัชีพคนพิการ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 163 ) 

1,392,000 

(เงินอุดหนุน) 

งานพฒันาฯสาํนกัปลดั  

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 

5.1  แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 156 ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

6.  ยทุธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบา้นนางผึ่ง 

สมัฤทธิ์นอก หมู่ที่ 10   ต.โนนแดง   อ.โนนแดง       

จ.นครราชสีมา   (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 145 ) 

326,500 

(เทศบาล) 

กองช่าง   / 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นส้มป่อย ถึง
ถนน คสล. วดัร้าง หมู่ที่ 4   ต.โนนแดง   อ.โนนแดง   

จ.นครราชสีมา   (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 145 ) 

275,400 

(เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

/ 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองช่องแมว
ถึงสระนํ้าของนายลี สิงห์สีดา หมู่ที่ 3   ชุมชนเตง็สูง  

ต.โนนแดง   อ.โนนแดง   จ.นครราชสีมา               

(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 146 ) 

664,000 

 (เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

/ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายขา้งลาํสะแทด 

จากท่าแดงถึงนา นางอ่อนจนัทร์ กองทองนอก หมู่ 
13      ต.โนนแดง   อ.โนนแดง   

จ.นครราชสีมา    (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 146 ) 

300,000 

(เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

6.  ยทุธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 โครงการก่อสร้างฝายเกบ็นํ้าพร้อมประตูระบายนํ้า 

ลาํหว้ยเจียบ บริเวณตลาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ชุมชนโนน
แดง  ต.โนนแดง   อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 147 ) 

412,200 

 (เทศบาล) 

กองช่าง   / 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าจากร้านศกัดิ์อะไหล่  

ถึงบา้นส้มป่อย  หมู่ที่ 4    ต.โนนแดง   อ.โนนแดง   

จ.นครราชสีมา    (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 147 ) 

203,640 

(เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

 

/ 

7 โครงการวางท่อระบายนํ้าจากบา้นนางบุญมี  ถึงบา้นนายสง่า 

พรมมา หมู่ที่ 4   ต.โนนแดง   อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 147 ) 

323,800 

(เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

 

/ 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนางมะลิ กอจนั

อดั หมู่ที่ 12  ต.โนนแดง  

(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 148 ) 

184,800 

(เทศบาล) 

กองช่าง  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

6.  ยทุธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนายสมโภชน์  

พาณิชยน์อก  หมู่ที่ 11  ต.โนนแดง 

(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 148 ) 

92,400 

(เทศบาล) 

กองช่าง   / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 87 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สาํนกัปลดัเทศบาล หนา้ 46 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

7.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการขยะรีไซเคิล 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 134 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข   / 

2. โครงการขยะแลกของ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 134 ) 

2,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 

 

3. โครงการเยาวชนร่วมใจรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 135 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

 

/ 

4 โครงการลดขยะลดโลกร้อน 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 137 ) 

10,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

7.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 โครงการรณรงคว์นัสิ่งแวดลอ้ม 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 136 ) 

2,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข   / 

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 

(เทศบัญญัติปี 64   หน้า 138 ) 

15,000 

(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข  

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

8.  ยทุธศาสตร์การกีฬาและนนัทนาการ 

8.1  แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนและคณะครูเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬานกัเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัภาค
และระดบัประเทศ  

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 112) 

60,000 

(เทศบาล) 

โรงเรียน
เทศบาล ฯ 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

8.  ยทุธศาสตร์การกีฬาและนนัทนาการ 

8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการแข่งขนัเปตอง      “ชุมชนสมัพนัธ์”  

(เทศบัญญัติ ปี 64   หน้า 153) 

10,000 

(เทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

8.  ยทุธศาสตร์การกีฬาและนนัทนาการ 

8.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดเทศบาล
ตาํบลโนนแดง 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 159 ) 

150,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา   / 

2. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลโนน
แดง 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 159 ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  

 

 

 

/ 

 

3. โครงการกีฬาเชื่อมความสามคัคีระหวา่งชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลโนนแดง 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 159 ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

/ 

4. โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาสาํหรับศูนย์
เยาวชน 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 160 ) 

50,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

/ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

10.  ยทุธศาสตร์ดา้นเกษตรกรรม 

10.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วพนัธุ์ดีและมีคุณภาพ  

(เทศบัญญัติปี 64   หน้า 157 ) 

100,000 

(เทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

10.  ยทุธศาสตร์ดา้นเกษตรกรรม 

10. 2  แผนงานการเกษตร 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลงันา 
(เทศบัญญัติปี 64   หน้า 161 ) 

20,000 

(เทศบาล) 

งานพฒันาฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

11.  ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

11.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการป้องกนัและรณรงคล์ดอุบตัิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 88) 

 

20,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนั
สาํนกัปลดัฯ 

 /  

2 โครงการจดักิจกรรมวนั อปพร. แห่งชาติ  

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 87) 

15,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนั
สาํนกัปลดั 

  / 

3 โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ร่วมกบัหน่วยงานอื่น  

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 88) 

 

5,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 

4 โครงการเด็กสู้ไฟในสถานศึกษา  

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 88) 

5,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

 /  
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

11.  ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

11.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

5 โครงการแนวกั้นไฟเพื่อป้องกนัการติดต่อลุกลาม  

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 88) 

2,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 

6 โครงการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก อปพร. 

เทศบาลตาํบลโนนแดง   

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 89) 

100,000 

(เทศบาล) 

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

  / 
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

12.  ยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเที่ยวและบริการ 

12.1  แผนงานการศึกษา 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 95 ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  /  
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รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

เทศบาลตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา 
  ********************** 

12.  ยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเที่ยวและบริการ 

12.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมตัิ 

(บาท) 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

 

สถานะการดาํเนินการ 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ 

ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

1. โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 

(เทศบัญญัติ//ปี 64 หน้า 160 ) 

100,000 

(เทศบาล) 

กองการศึกษา  /  

2. โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์

(เทศบัญญัติปี 64  หน้า 160  ) 

50,000 

(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา  /  
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