
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

งบกลาง

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 200,000.00 ส านักปลัด  51,652.00

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000.00 ส านักปลัด  4,800.00

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,172,000.00 งานสวัสดิการ  6,857,200.00

4 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,072,000.00 งานสวัสดิการ  1,265,200.00

5 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 36,000.00 งานสวัสดิการ  10,500.00

6 เงินส ารองจ่าย 350,000.00 ส านักปลัด  528,698.00

7
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 
(ก.บ.ท.)

522,520.00 ส านักปลัด  522,520.00

8
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ดอนชมพู (สปสช.)

250,000.00 งานสาธารณสุข  250,000.00

9 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลดอนชมพู 100,000.00 งานสวัสดิการ 

รายงานการก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

งานบรหิารทั่วไป

10 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ใหบ้ริการนอกสถานที่ 5,000.00 ส านักปลัด 

11
โครงการจัดการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ชมพู

500,000.00 ส านักปลัด  391,507.25

12
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป

5,000.00 ส านักปลัด 

13
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนชมพู

100,000.00 ส านักปลัด 

14 โครงการเสริมสร้างการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 5,000.00 ส านักปลัด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง งานบรหิารทั่วไป

15 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งน้ าส านักงาน 352,000.00 ส านักปลัด 

เงนิอุดหนุน งานบรหิารทั่วไป

16
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปอ้งสถาบนั  ประจ าปี
งบประมาณ  2564  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

20,000.00 ส านักปลัด  20,000.00



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

ครภัุณฑ์ งานบรหิารทั่วไป 

17 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 12,000.00 ส านักปลัด 

18

เก้าอี้ (ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้เข้าร่วมประชุม) กว้าง 60 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 94 ซม. 
จ านวน 23 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

69,000.00 ส านักปลัด  64,400.00

19
เก้าอี้ส านักงาน กว้าง 48 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 95 ซม. จ านวน
 2 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

4,600.00 ส านักปลัด  4,400.00

20 จัดซ้ือโทรศัพทส์ านักงาน 2,000.00 ส านักปลัด 

21 จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 6,600.00 ส านักปลัด 

22

จัดซ้ือโต๊ะส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล) ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 76 ซม. จ านวน
 1 ตัว ราคาตัวละ 32,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

32,000.00 ส านักปลัด  30,500.00

23
จัดซ้ือโต๊ะส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม. 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

30,000.00 ส านักปลัด  29,000.00



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

24
เก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)
 ขนาด กว้าง 68 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 115 ซม. จ านวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

5,000.00 ส านักปลัด  5,000.00

25
เก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล) ขนาด กว้าง 66 ซม. ลึก 76 ซม. สูง 105-113 ซม. 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

5,000.00 ส านักปลัด  4,800.00

26
เก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) กว้าง 68 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 115 ซม. จ านวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

5,000.00 ส านักปลัด  5,000.00

27
9) เก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร (ส าหรับรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล) กว้าง 65 ซม. ลึก 74 ซม. สูง 115 ซม. 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

5,000.00 ส านักปลัด  5,000.00



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

28

จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐
 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน 
คุณลักษณะดังนี้ 
1) เปน็กระบะส าเร็จรูป 
2) หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4  ประตู 
3) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ราคา  1,000,000   บาท 

1,000,000.00 ส านักปลัด 

29
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  2  เคร่ือง

32,000.00 ส านักปลัด 

30
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
จ านวน 1 เคร่ือง

10,000.00 ส านักปลัด 

งานบรหิารงานคลัง

31 โครงการออกรับบริการภาษีนอกพื้นที่ 5,000.00 กองคลัง  3,950.00

ครภัุณฑ์ งานบรหิารงานคลัง

32 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 18,000.00 กองคลัง 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

33 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ 10,000.00 กองคลัง 

34
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เคร่ือง

22,000.00 กองคลัง 

35
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All  In  One ส าหรับงานส านักงาน
 จ านวน  1  เคร่ือง

17,000.00 กองคลัง 

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

36
โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน

50,000.00 งานปอ้งกัน  20,924.00

7 วันอันตรายช่วง
สงกรานต์อยู่
ระหว่างด าเนิน
โครงการ

37 โครงการทบทวนความรู้งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000.00 งานปอ้งกัน  ยกเลิกโครงการ

38  โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 งานปอ้งกัน 

39 โครงการฝึกอบรมปอ้งกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 10,000.00 งานปอ้งกัน 

40 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภัยพิบติั 50,000.00 งานปอ้งกัน 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

41
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู

3,000.00 กองการศึกษาฯ 

42
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

5,000.00 กองการศึกษาฯ 

43
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนชมพู

10,000.00 กองการศึกษาฯ 

44
โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการและดูแลสุขภาพเด็ก

10,000.00 กองการศึกษาฯ 

45 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทกุประเภททกุระดับ 5,000.00 กองการศึกษาฯ 

46 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 5,000.00 กองการศึกษาฯ 

47 โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000.00 กองการศึกษาฯ 

48
โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู

25,000.00 กองการศึกษาฯ 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

49
โครงการจัดนิทรรศการผลงานการเรียนรู้และความสามารถ
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนชมพู

5,000.00 กองการศึกษาฯ 

50
โครงการฟันสวยปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู

5,000.00 กองการศึกษาฯ 

51
โครงการเย่ียมบา้นนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนชมพู

2,000.00 กองการศึกษาฯ 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

52 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 717,750.00 กองการศึกษาฯ  320,050.00

53
โครงการจัดงานวันแม่แหง่ชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู

2,000.00 กองการศึกษาฯ 

54 โครงการวันพ่อแหง่ชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000.00 กองการศึกษาฯ 

55 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าพรรษา) 10,000.00 กองการศึกษาฯ 

56 โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 30,000.00 กองการศึกษาฯ 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

ครภัุณฑ์  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

57 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20,000.00 กองการศึกษาฯ 

58
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน เปดิ/ปดิ มี 4 ชั้น

15,000.00 กองการศึกษาฯ 

59

จัดซ้ือเคร่ืองท าความเย็น ขนาด 8 ก๊อก จ านวน  1  เคร่ือง 
ราคา  59,000.-  บาท  คุณลักษณะ ดังนี้
 1. ขนาดบรรจุน้ า 100  ลิตร
 2. แรงดันไฟฟ้า  220  โวลต์
 3. คอมเพรสเซอร์ 1/2 HP
 4. เคร่ืองปลอดสนิม (แสตนเลส)

59,000.00 กองการศึกษาฯ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

60
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบดอนชมพู ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน

50,000.00 กองการศึกษาฯ 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

เงนิอุดหนุน งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

61

อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนชั้น         
อนุบาล-ป.6 ทกุโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  จ านวน  4  แหง่
(510 คน x 21 บาท x 200 วัน)

2,142,000.00 กองการศึกษาฯ  1,026,900.00 เบิกจา่ยภาคเรียนที ่1

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

62 โครงการพ่นหมอกควันปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 50,000.00 งานสาธารณสุข 

63 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 80,000.00 งานสาธารณสุข 

64 โครงการ ท ูบ ีนัมเบอร์วัน 10,000.00 งานสาธารณสุข 

65 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 10,000.00 งานสาธารณสุข 

66
โครงการบรูณาการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู

10,000.00 งานสาธารณสุข 

67 โครงการส ารวจจ านวนสัตว์เล้ียง 10,000.00 งานสาธารณสุข 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

เงนิอุดหนุน งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

68 เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ 260,000.00 งานสาธารณสุข 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

69
โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มสตรี

20,000.00 งานสวัสดิการ 

70 โครงการกองทนุสภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนชมพู 20,000.00 งานสวัสดิการ 

71
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี 
และบคุคลในครอบครัว

20,000.00 งานสวัสดิการ 

72 โครงการสงเคราะหค์รอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 20,000.00 งานสวัสดิการ 

73
โครงการบา้นพอเพียงคนดีใหแ้ก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  
และผู้ด้อยโอกาส

130,000.00 งานสวัสดิการ 

74 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 40,000.00 งานสวัสดิการ 

เงนิอุดหนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

75
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน   
ต าบลดอนชมพู  และกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลดอนชมพู

30,000.00 งานสวัสดิการ 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

ครภัุณฑ์ งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

76

จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน  1  เคร่ือง
คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป  ดังนี้ 
- เคร่ืองเจาะคอนกรีต ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 4  จังหวะ  ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า  5.5 แรงม้า  ความเร็วรอบต่อนาท ี 
800-1200 r/min  ความสามารถในการเจาะ 25-200  mm 
(1-8 นิ้ว)

80,000.00 กองช่าง 

77

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1
 เคร่ือง ราคา 22,000.00 บาท (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพิ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564)

22,000.00 กองช่าง 

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

78 โครงการฝึกอบรมเยาวชน 20,000.00 งานสวัสดิการ 

งานกีฬาและนันทนาการ

79 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 20,000.00 กองการศึกษาฯ 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

80 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาและเข้าพรรษา 5,000.00 กองการศึกษาฯ 

81 โครงการงานวันฉลองชัยชนะทา้วสุรนารี 10,000.00 กองการศึกษาฯ 

งดจัดโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 
COVID-19

งานก่อสรา้ง

82
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนน
มิตรภาพหน้า รพ.สต.ดอนชมพู  เข้าไปในหมู่บา้น  บา้นดอน
ชมพู  หมู่ 1

914,900.00 กองช่าง 

83
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหนิคลุก สายจากหน้า
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ไปทางสะพานถนนมิตรภาพ บา้นศรีสุข 
 หมู่ 8

255,100.00 กองช่าง 

84
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนาง
ปราณีต  คูณกลาง ไปทางสวนนายเรศ  แก้วด่านกลาง  บา้น
ดอนตะแบง  หมู่ 9

889,100.00 กองช่าง 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

85
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนาง
เกิด  ส ากลาง ไปทางบา้นนายประกอบ  ตมกลาง  บา้นดอน
ชมพูพัฒนา หมู่ 10

238,600.00 กองช่าง 

86
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บา้นนายสนั่น  จงกลกลาง  ไปทางศาลาประชาคม  บา้นจอก
 หมู่ 11

232,000.00 กองช่าง 

87
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บา้นอาจารย์คนึง  ไทยกลาง  ไปทางถนนมิตรภาพ  บา้น
มิตรภาพ  หมู่ 12

290,000.00 กองช่าง 

88
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคลองส่งน้ า  ไปทางท านบพุดซา 
บา้นแสนสุข หมู่ 13

268,600.00 กองช่าง 

89
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหนิคลุก สายจากฝายน้ าล้น 
ไปทางปากตกบริเวณวังกะทะ  บา้นส้ม  หมู่ 2

181,900.00 กองช่าง 

90
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายจากบา้นนาย
สุนทร  ปั่นกลาง  ไปทางแยกวัดมะระ  บา้นมะระ  หมู่ 3

332,700.00 กองช่าง 

91
โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหนิคลุก สายจากบา้นนายวันชัย 
 ค าไทย ไปทางบา้นนางสุวรรณา  อ าภาผล  บา้นมะระ หมู่ 3

57,500.00 กองช่าง  57,000.00



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

92
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากต่อจาก
ถนนเดิมหลังวัดบา้นสระพรวน ไปทางบา้นนายเทยีน  ก าเนิด
กลาง บา้นสระพรวน หมู่ 4

702,700.00 กองช่าง 

93
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนาง
เภา เขียนโพธ์ิ ไปทางถนนเส้นนอก (ต่อจากถนนเดิม) บา้น
ดอนรี  หมู่ 5

129,600.00 กองช่าง  129,500.00

94
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี
แอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายจากแยกวัดขี้เหล็ก ไปทางแยก
ถนนลาดยาง  บา้นดอนรี  หมู่ 5

740,000.00 กองช่าง 

95
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก จากบา้นก านันโชคชัย
  ช่อบญุกลาง ไปทางคลองชลประทาน  บา้นเมืองท ี หมู่ 6

114,700.00 กองช่าง 

96
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหนิคลุก สายจาก
หน้าศาลตาปู่บา้นเปลาะปลอ  เลียบคลอง ไปยังถนน
บา้นเมืองท-ีธารละหลอด  บา้นเปลาะปลอ หมู่ 7

308,700.00 กองช่าง 

งานส่งเสรมิการเกษตร

97
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000.00 งานเกษตร 



งบประมาณ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย

(บาท) รบัผิดชอบ
ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ หมายเหตุ

98
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ต่าง ๆ รอบอาคารส านักงานอาคาร
บอ่จระเข้ จัดสวน จัดภูมิทศัน์รอบอาคารส านักงาน

10,000.00 งานเกษตร 

99 โครงการปลูกปา่ตามแนวพระราชด าริในหลวงและพระราชินี 20,000.00 งานเกษตร 

100 โครงการก าจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ า 10,000.00 งานเกษตร 

101 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะและศึกษาดูงานของผู้น าเกษตร 10,000.00 งานเกษตร 

102 โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอ าเภอโนนสูง 10,000.00 งานเกษตร 

103 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 40,000.00 งานเกษตร 

ครภัุณฑ์ งานกิจการประปา

104 จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 52,000.00 กองช่าง 

105 จัดซ้ือปั๊มหอยโข่ง 45,100.00 กองช่าง 

106 จัดซ้ือปั๊มหอยโข่ง 38,600.00 กองช่าง 

107 จัดซ้ือปั๊มคลอรีน 24,000.00 กองช่าง 


