


รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๑.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

 
ผลการดำเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. 

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ  12 สิงหาคม 
2565 
 

จัดทำป้ายโครงการ,จัดซื้อธง
ชาติ,ธง ตราสัญลักษณ์ ประดับ
เกาะกลางถนน,อาคาร
สำนักงาน,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

10,000 
 
 
 
 

สำนักงาน
เทศบาล 

 
 
 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 

   
2. โครงการวันปิยมหาราช 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
จัดซื้อพวงมาลา,วัสดุอุปกรณ์ 
จัดนิทรรศการฯ 

๓,๐๐๐ หน้าที่ว่าการ
อำเภอฯ 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล 

3. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

จัดทำป้ายโครงการ,จัดซื้อธง
ชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ประดับ
เกาะกลางถนน,อาคาร
สำนักงาน,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

๑๐,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาล 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล 

4. โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต ร.๙ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๕ 

จัดซื้อพวงมาลา,วัสดุอุปกรณ์ 
จัดนิทรรศการฯ 

๕,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาล 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล 

 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๑.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

 
ผลการ

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

5. โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ ๕  ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

จัดซื้อวัสดุ ,อุปกรณ์ ตกแต่งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ,นิทรรศการฯ 

๕,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาล 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลดัเทศบาล 

6. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระราชินี ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

จัดทำป้ายโครงการ,จัดซื้อธงชาติ
,ธงตราสัญลักษณ์ ประดับเกาะ
กลางถนน ,อาคารสำนักงาน ,
จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่ งซุ้ ม
เฉลิมพระเกียรติ 

๑๐,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาล 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลดัเทศบาล 

7. อุดหนุนกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ่ายเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๒๐,๐๐๐ จังหวัดบุรีรมัย ์ ดำเนินการเรียบรัอย
แล้ว 

สำนักปลดัเทศบาล 

รวม 7 รายการ        6๓,๐๐๐    

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.2  แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
ความสามารถต่างๆตาม
ศักยภาพ 

50,000 เขตเทศบาล ไม่ได้ดำเนินการ 
(ปัญหาโควิด 19) 

กองการศึกษา 

2. โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
และครบถ้วน 

2,832,300 เขตเทศบาล อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
และครบถ้วน 

2,217,600 เขตเทศบาล อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

4. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการที่ดี 2,335,000 เขตเทศบาล อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๒  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว) 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียน 
การสอน 

78,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองการศึกษา 

6. ค่าหนังสือเรยีน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

9,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองการศึกษา 

7. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

9,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองการศึกษา 

8. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

13,800 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองการศึกษา 

9. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

19,780 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองการศึกษา 

10. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อจัดหาปัจจยัสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

16,800 โรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 
  
    



                                                                                       
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๒  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ    

(บาท) 
สถานที่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น(คา่
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
เด็กยากจน) 

เพื่อจัดหาปัจจยัสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

184,000 โรงเรียน
เทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

12. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงและได้คณุภาพ 
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
4.2 ค่าหนังสือเรยีน 
4.3 ค่าอุปการณ์การเรียน 
4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 
 

1,781,600 
492,071 
262,930 
286,350 
413,210 

โรงเรียน
เทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม  12 รายการ  11,002,041    

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
๑.๓  แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรคที่มียุงและแมลง
พาหะนำโรค 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทราย
กำจัดลูกน้ำ,สารเคมี,วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควันบริการต่างๆ ในการดำเนิน
ตามโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

10๐,000 เขตเทศบาล 
ตำบลโนนดินแดง 

ยังไม่ดำเนินการ กองสาธารณสุข 

2. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดตามฤดูกาลหรือโรค
ระบาดฉุกเฉินตามนบายของรัฐ 
 
 
 

๕๐,000 เขตเทศบาล 
ตำบลโนนดินแดง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑.๓ แผนงาน  สาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 
 

ผลการ
ดำเนินการ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 

3. โครงการศูนย์การ
เรียนรู้อาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

20,000 เขตเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

4. โครงการจ้างเหมา
บริการสำรวจข้อมูล
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตาม
โครงการ เพ่ือสำรวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์เข้ารับบริการฉีด
วัคซีนฯ 

1๐,000 เขตเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

5. โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำบริโภค
ในเขตเทศบาล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการ
ดำเนินตามโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 เขตเทศบาลตำบล
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

๑.๓ แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

6. 
 
 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัข
บ้า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการฉีดวัคซีน 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 

เขตเทศบาล 
ตำบลโนนดินแดง 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตฯโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ตามพระราชดำริ ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและคนใน
ชุมชน ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
(อุดหนุนทั้ง 12 ชุมชน) 
 
 
 
 

144,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ชุมชนทั้ง 12 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
       ๑.๓ แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

8. 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตฯ 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ได้รับ
การดูแลเฝ้าระวัง ประเมิน
แก้ไขพัฒนาการ และส่งต่อ
เพ่ือการรักษาในรายที่มีปัญหา 
อุดหนุน อสม.ทั้ง 12 ชุมชุน 
 
 

96,000 
 

 
 
 
 
 

เขตเทศบาล 
ตำบลโนนดินแดง 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ชุมชนทั้ง 12 
ชุมชน 
 
 
 
 
 

รวม 8  รายการ  350,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการฝึกอบรม
และจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

๕๐,000 เทศบาลตำบล      
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

๒. โครงการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

๔๐,000 เทศบาลตำบล      
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

๓. โครงการให้ความรู้
เรื่องสุขภาพและ
การแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

๑๐,000 เทศบาลตำบล      
โนนดินแดง 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

รวม 3  รายการ  ๑๐๐,๐๐๐    
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  ๑.๕ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑. โครงการแข่งขันกีฬา
สำหรับเด็ก เยาวชน 
พนักงาน ข้าราชการ
และประชาชนทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่ารางวัลการแข่งขัน 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ตัดสิน ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายและอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง  

๕0,000 เทศบาลตำบล      
โนนดินแดง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม ๑. รายการ  ๕๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565 ) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

๑.๖ แผนงาน งบกลาง 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒  เดือน  

๑๑,๕๐๓,๘๐๐ เขตเทศบาล  ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

๒. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒  เดือน 

๓,๕๙๗,๖๐๐ เขตเทศบาล ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒  เดือน 

๑๔๔,๐๐๐ เขตเทศบาล ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กองสวัสดิการ 

รวม ๓ รายการ  ๑๕,๒๔๕,๔๐๐    
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