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 รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]
ชื่อโครงการตาม
แผน

ชื่อรายการงบ
ประมาณประจำปี

งบตามข้อ
บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

โครงการปรับปรุง
หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ่

618,000.00

0.00

0.00

618,000.00

โครงการก่อสร้าง
ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่

224,000.00

0.00

0.00

224,000.00

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่

324,000.00

0.00

0.00

324,000.00

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ่

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

0.00

20,000.00

รายงาน

2. โครงการ
ปรับปรุงหอประชุม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

3. โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

4. โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลาดยางภายใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ่
รายงาน

5. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
6. โครงการส่ง
เสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
รายงาน

โครงการส่งเสริม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000.00

7. โครงการส่ง
เสริมสนับสนุน
อาชีพด้านการ
ปศุสัตว์

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
การดำเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และ
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินท
รเทพยวรางกูร

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

รายงาน

8. โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
การดำเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และ
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินท
รเทพยวรางกูร
รายงาน

9. โครงการส่ง
เสริมอาชีพการ
ปลูกผักปลอดสาร
พิษ

รายงาน

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
10. วันเด็กแห่ง
ชาติ

0.00

0.00

50,000.00

โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วันลอยกระทง

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

โครงการประเพณี
ฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารีและของดี
อำเภอโนน
แดง(บวงสรวงย่า
โม)

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

รายงาน

12. โครงการ
ประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี
และของดีอำเภอ
โนนแดง (บวงสรวง
ย่าโม)

50,000.00

รายงาน

11. โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

วันเด็กแห่งชาติ

รายงาน

13. โครงการ
สืบสานงาน
ประเพณีวันเข้า
พรรษา

โครงการสืบสาน
งานประเพณีวันเข้า
พรรษา

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

โครงการส่งเสริม
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(วันมาฆบูชา)

4,000.00

3,450.00

3,450.00

550.00

โครงการส่งเสริม
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(วันวิสาขบูชา)

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
ออกพรรษา
(ตักบาตรเทโว
โรหณะ)

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
(โตไปไม่โกง)

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

รายงาน

14. โครงการส่ง
เสริมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(วันมาฆบูชา)
รายงาน

15. โครงการส่ง
เสริมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(วันวิสาขบูชา)
รายงาน

16. โครงการ
รณรงค์ส่งเสริมวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
ออกพรรษา
(ตักบาตรเทโว
โรหณะ)
รายงาน

17. โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่
(ประชาคมหมู่ที่ 1 11)

รายงาน

18. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
(โตไปไม่โกง)
รายงาน

19. อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ร.ร. สังกัด
สพฐ ในเขตตำบล
ดอนยาวใหญ่

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ร.ร. สังกัด
สพฐ ในเขตตำบล
ดอนยาวใหญ่

1,554,000.00

322,350.00

322,350.00

1,231,650.00

บวงสรวงย่าโมและ
งานของดีอำเภอ
โนนแดง

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนดนตรีและ
ศิลปวัฒธรรมพื้น
บ้าน

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

ป้องกันไข้เลือด
ออก

50,000.00

24,000.00

24,000.00

26,000.00

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

220,000.00

0.00

0.00

220,000.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

รายงาน

20. บวงสรวงย่าโม
และงานของดี
อำเภอโนนแดง
รายงาน

21. โครงการส่ง
เสริมสนับสนุน
ดนตรีและศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน
รายงาน

22. โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
รายงาน

ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
23. ป้องกันไข้
เลือดออก
รายงาน

24. ป้องกันพิษ
สุนัขบ้า

รายงาน

25. โครงการพระ
ราชดำริทางด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระ
ราชดำริทางด้าน
สาธารณสุข

รายงาน

ด้านการพัฒนาสังคม
26. รณรงค์/ป้องกัน รณรงค์/ป้องกันและ
และแก้ไขปัญหายา แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
เสพติด รายงาน

27. บริหารจัดการ
ขยะ

รายงาน

28. ฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือนประจำ
ตำบล (อปพร.)

โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชน

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

ฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือนประจำ
ตำบล (อปพร.)

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

20,000.00

12,930.00

12,930.00

7,070.00

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

ส่งเสริมกิจกรรม
อปพร.

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

5,130,000.00

798,800.00

798,800.00

4,331,200.00

เบี้ยยังชีพความ
พิการ

912,000.00

135,600.00

135,600.00

776,400.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่ วย
เอดส์

54,000.00

9,000.00

9,000.00

45,000.00

โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้อง
ถิ่น (สปสช.)

65,000.00

65,000.00

65,000.00

0.00

รายงาน

29. ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่
รายงาน

30. ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
รายงาน

31. ส่งเสริม
กิจกรรม อปพร.
รายงาน

32. เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ

รายงาน

33. เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายงาน

34. เบี้ยยังชีพผู้
ป่ วยเอดส์
รายงาน

35. โครงการเงิน
สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
(สปสช.)
รายงาน

36. โครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

500,000.00

13,742.00

13,742.00

486,258.00

กิจกรรม อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

โครงการ
อบต.ดอนยาวใหญ่
สัญจร

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้
บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
37. โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายงาน

38. เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น

เลือกตั้ง.สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้
บริหารท้องถิ่น

รายงาน

39. กิจกรรม อบรม
ให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540

รายงาน

40. โครงการ
อบต.ดอนยาวใหญ่
สัญจร

รายงาน

41. โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

รายงาน

42. โครงการ จัด
ทำแผนชุมชน แผน
พัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน

โครงการ จัดทำ
แผนชุมชน แผน
พัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

ฝึกอบรบและ
สัมมนา

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

จัดหาพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวง
มาลา

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถาน
ที่กลาง) อำเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา
ประจำ
ปีงบประมาณ
2565

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

โครงการงานรัฐพิธี

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชน

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

รายงาน

43. ฝึกอบรบและ
สัมมนา

รายงาน

44. จัดหาพวง
มาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา
รายงาน

45. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถาน
ที่กลาง) อำเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา
ประจำ
ปีงบประมาณ
2565

รายงาน

46. โครงการงาน
รัฐพิธี

รายงาน

47. โครงการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชน
รายงาน
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