
รายงาน 
การใช้จ่ายเงินโครงการเทศบาลต าบลโนนสูง   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
รอบวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัด
พิธีบ าเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561” 

50,000.- 36,571.-  ส านักปลัด 

2 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมล าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 

5,000.- 1,000.-  ส านักปลัด 

3 โครงการวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัด
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 
2561” ในวันพุธที่  5  ธันวาคม  2561 

50,000.- 39,517.-  ส านักปลัด 

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 วันจันทร์ที่ 
18 มีนาคม ๒๕62 

20,000.- 4,300.-  ส านักปลัด 

5 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
 

  20,000.-      4,272.-  กองคลัง 

รวม 5 โครงการ 145,000.- 85,660.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ใช้ไป 
 หมายเหตุ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน ๖๓๕,๘๙๖                ๕๔๕,๗๒๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

๒ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  (ระดับ
ประถมศึกษา) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

๓ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ(กิจกรรมวันคริสต์มาส) 

 (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

6 โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

7 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

๕,๐๐๐ ๔,๖๖๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

8 โครงการวัดผลประเมินผล(ระดับก่อนประถมวัย) 

 

๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๖๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

9 โครงการวัดผลประเมินผล(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

10 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 
รวม  10  โครงการ 850,896 760,340  



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ 60,000 ๕๙,๙๒๐  กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  80,000.- 42,250.-  กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายโดยเต้นแอโรบิค  86,400 43,200.-  กองสาธารณสุขฯ 
เบิกไป 6 งวด 

รวม  3  โครงการ 226,400.- 145,370.-  

 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 100,000.- -  กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันอกเฉียง
เหนือ  และชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

312,000.- 302,615.32  กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 300,000.- 291,534.-  กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 400,000.- 166,210.-  กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 15,000.- 14,375.-  กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.- 78,650.-  กองการศึกษา 

รวม  6  โครงการ 1,227,000.- 853,384.32.-  

 

 
 
 
 
 
 



7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม“่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่  
27  ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562” 

200,000.- 108,105.50.-  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

รวม  1  โครงการ 200,000.- 108,105.50.-  

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าล้าเชียงไกร 
 
 

10,000 ๔,๕๐๐  กองสาธารณสุขฯ 
ด าเนินการไปแล้ว 
2 งวด เหลือ  
2 งวด   

2 โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน ้าบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 

 

30,000 ๖,๒๒๕  กองสาธารณสุขฯ 
ด าเนินการไปแล้ว 
2 งวด เหลือ  
4 งวด   

3 โครงการอบรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

50,000 ๔๑,๙๕๐  กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม  3  โครงการ 90,000.- 52,675.-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตถนนมิตรภาพซอย 1 ถึงถนน
โนนนา (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา- โนนสมบูรณ)์ 

1,500,000.- 1,170,000.-  กองช่าง 
กันเงิน 

ปี 2560 
อยู่ในเทศบัญญัต ิ

2560 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

18-ก.พ.-62 
2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติก คอนกรีตถนนส าราญราษฎร์ซอย 14 
ถึงถนนส าราญราษฎร์ซอย 16(ชุมชนโนนสูง) 

1,000,000.- 699,000.-  กองช่าง 
กันเงิน 

ปี 2560 
อยู่ในเทศบัญญัต ิ

2560 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16-ม.ค.-62 
3 โครงการวางท่อ คสล. ลอดถนนโนนสูง – 

มิตรภาพช่วงแยกเลี่ยงเมือง 
200,000.- 189,424.-  กองช่าง 

กันเงิน ปี 2560 
อยู่ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี
 เพิ่มเติมครั้งที ่

 2/2561 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

25-มี.ค.-62 
รวม  3  โครงการ 2,700,000.- 2,058,424.-  

รวมทั้งสิ้น 31  โครงการ 5,439,296 4,063,958.82  

 

 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 4  รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,400  บาท งบประมาณที่ใช้ไป 35,090  บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

 หมายเหตุ 

1. ตู้ชั้นวางหนังสือ จ านวน 4ตู้ 
 

10,000 8,000  กองวิชาการฯ 

2. ตู้ลิ้นชักวางเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
 

4,000 2,490  กองวิชาการฯ 

3. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 10,800  กองวิชาการฯ 

4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง 15,400 13,800  กองวิชาการฯ 

รวม  4  รายการ 40,400 35,090   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


