
  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 493,000.00 ทางข้ึนอ่างเก็บน้้าอ่าง กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

เสริมเหล็กทางข้ึนอ่างเก็บน้้าอ่างศิลา หมู่ท่ี 1 ศิลา หมู่ท่ี 1
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 493,000.00 จากบ้านนางศิวรักษ์ กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ( ต่อเน่ือง) ถึงบ้านนายอุดม ฆ้องต้อ หมู่ท่ี 4
3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 40,000.00 ภายในหมู่ 5 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก 494,000.00 จากหมู่ท่ี 6 - หน้าวัดอ่างศิลา กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

คอนกรีต จากหมู่ท่ี 6 ถึงหน้าวัดอ่างศิลา
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 480,000.00 ถนนหน้าวัดโคกสว่าง หมู่ท่ี 7 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

เหล็กสายถนนหน้าวัดโคกสว่าง หมู่ท่ี 7
6 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก 473,600.00 จากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบก กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

คอนกรีต จากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบกหมู่ท่ี 10  หมู่ท่ี 10
7 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 473,600.00 บ้านนางบุญจง พิมพ์อรัญ กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 480,000.00  บริเวณบ้านนายสิน ห้อยลา กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16  (หมู่ท่ี 16) เช่ือมต่อหมู่ท่ี 6
9 โครงการขุดสระเก็บน้้าบริเวณศาลา 457,000.00 บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ 3 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

กลางบ้าน หมู่ 3 บ้านท่ากฐิน
10 โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 8 ติดต้ังหอถังเหล็ก 490,000.00  หมู่ท่ี 8 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
11 โครงการขยายเขตท่อประปา พี.วี.ซี.หมู่ 11 135,000.00 หมู่ท่ี 11 บ้านวังหร่ี กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
12 โครงการเปล่ียนท่อประปา พี.วี.ซี. 264,000.00 หมู่ท่ี 14 บ้านหนองม่วง กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

หมู่ท่ี 14 บ้านหนองม่วง
13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 588,900.00 หมู่ 15 บริเวณโชคชุมพร กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
14 โครงการ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงเด่ียวหมู่ 5 120,000.00 1.บริเวณหลังป๊ัม ปตท. กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

2.บริเวณบ้านหนองไม้ยาง
15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 60,000.00 แยกวัดสระขุด หมู่ท่ี 2 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

************************************************
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบก่ิงเด่ียวแยกวัดสระขุด หมู่ท่ี 2 บ้านสระขุด
16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 45,000.00 สนามกีฬา หมู่ท่ี 6 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

(สปอร์ตไลท์) สนามกีฬา หมู่ท่ี 6
17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 45,000.00 สนามกีฬา หมู่ท่ี 11 บ้านวังหร่ี กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

(สปอร์ตไลท์) สนามกีฬา หมู่ท่ี 11 บ้านวังหร่ี
18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 240,000.00 หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านวังหร่ี กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

แบบก่ิงเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านวังหร่ี
19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 240,000.00 หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหนองข่า กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

แบบก่ิงเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหนองข่า
20 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 60,000.00 ส่ีแยกบ้านหนองดุม กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

แบบก่ิงเด่ียวส่ีแยกบ้านหนองดุม หมู่ท่ี 16 หมู่ท่ี 16

รายงานผลการก ากับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน หน้า 2



21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,600,000.00 ภายในต้าบลนนทรี กองช่าง       ด้าเนินการแล้ว
กบินทร์บุรี ส้าหรับติดต้ังไฟฟ้า
รายทางสาธารณะ หมู่ท่ี 1 - 16 ภายในต้าบลนนทรี

       2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการกิจกรรม 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด       ด้าเนินการแล้ว

 "วันเฉลิมพระชนมพรรษา อบต.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 

2 โครงการจัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ" 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
อบต.

3 โครงการจัดกิจกรรม 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ อบต.

และสนับสนุนโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดาริ

4 โครงการกิจกรรมรณรงค์ 20,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต อบต.

ให้กับทุกภาคส่วน 
5 โครงการรณรงค์หลักสูตร 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

“โตไปไม่โกง” ให้กับเด็กและเยาวชน อบต.
6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 20,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ

เด็กและเยาวชน
8 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 30,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง อบต.
9 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 340,000.00          เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ

(นนทรีเกมส์) ภายในต้าบลนนทรี
10 โครงการแข่งขันกีฬาสภาเด็ก 100,000.00          เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

และเยาวชนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต้าบลนนทรี ภายในต้าบลนนทรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

รายงานผลการก ากับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน หน้า 3



แผนงานเคหะชมชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน 480,000.00          บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 9 กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

หนองบัว หมู่ท่ี 9
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ 20,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในกรซ่อมแซม 160,000.00          ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

ท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสทางสังคม"จ้านวน 16 หมู่บ้าน

3 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 10,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
4 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 289,000.00          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

สถานศึกษาค่าจัดการการสอนมุ่งเน้นเป็นส้าคัญ
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 192,100.00          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลนนทรี
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 833,000.00          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

สถานศึกษาอาหารกลางวันส้าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,219,920.00       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว
5 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 340,000.00          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

ส้าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00          ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว
  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน 100,000.00          ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       ด้าเนินการแล้ว

และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

รายงานผลการก ากับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน หน้า 4



2 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน 50,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       ด้าเนินการแล้ว
โรคไข้เลือดออก

3 โครงการอบรมให้ความรู้ 90,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกาเนิดในสุนัขและแมว

4 โครงการอบรมอาหารปลอดภัย 50,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
และตลาดสดน่าซ้ือ

5 (อุดหนุน) โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร 320,000.00          ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)เชิง รุก

6 อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทาง 300,000.00          ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

7 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์ 24,000.00            ภายในต้าบลนนทรี  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
และข้ึนทะเบียนสัตว์

8 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาล 50,000.00            ภายในต้าบลนนทรี  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ยังไม่ด้าเนินการ
จ้าหน่ายอาหารในตลาดและชุมชน

9 โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์ 50,000.00            ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด       ด้าเนินการแล้ว
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อบต.

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 30,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ยังไม่ด้าเนินการ

"วันเข้าพรรษา"
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ยังไม่ด้าเนินการ
3 โครงการจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว 80,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการสร้างศักยภาพ 30,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

กลุ่มสตรีพัฒนาต้าบลนนทรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
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   แผนงานการเกษตร (ด้านการส่งเสริมการเกษตร)
1 โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน 30,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
2 โครงการ "น้้าคือชีวิต" 200,000              ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

: ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร อบต.
ผสมผสานประชารัฐ" 

3 โครงการเกษตรอินทรีย์ 100,000              ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
 วิถีพอเพียง อบต.

4 โครงการจัดการน้้าตามปรัฃญา 48,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
ของเศรษฐิกจพอเพียง อบต.
(ธนาคารน้้าใต้ดิน)

5 โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญา 100,000              ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง อบต.

6 โครงการส่งเสริมปรับปรุง 10,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
และขยายพืชพันธ์ุดีสู่ชุมชน อบต.
(พันธ์ุข้าว พันธ์ุพืชผักฯลฯ)

7 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 480,000              ภายในหมู่บ้าน กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2

4.1 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้ 100,000.00 ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในต้าบลนนทรี
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 250,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ

และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนนทรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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2 โครงการอบรมแก้ไขเหตุร้าคาญ 50,000.00 ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด้าเนินการ
ต้าบลนนทรี

3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง 300,000.00 ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ       ด้าเนินการแล้ว
บ่อก้าจัดขยะและก้าจัดขยะ

4 โครงการส่งเสริมการคัดแยก 50,000.00 ภายในต้าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ       ด้าเนินการแล้ว
ขยะต้นทาง

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ด้านบริหารท่ัวไป)
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 500,000              ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด       ด้าเนินการแล้ว

ดูงานให้กับเจ้าหน้าท่ีอบต. อบต.
ส.อบต. คณะผู้ บริหารท้องถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 40,000.00            ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ
หรือยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใน
และภายนอกองค์กร

3 โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ 30,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร อบต.
และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลนนทรี

4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน 300,000              ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
การเลือกต้ัง อบต.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 50,000                ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

และทบทวนการจัดท้าแผนชุมชน อบต.

2 โครงการส้ารวจ 30,000                อบต.นนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
ความพึงพอใจของประชาชน อบต.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 150,000.00 ศูนย์อพปร.อบต.นนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

ประจ้าศูนย์ 1 ต้าบล 1 ทีมกู้ภัย อบต.
2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน 20,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

และบรรเทาสาธารณภัย อบต.
3 โครงการท้าแนวกันไฟป่า 16,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด       ด้าเนินการแล้ว

อบต.
4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก 150,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา อบต.
สาธารณภัย

5 โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด       ด้าเนินการแล้ว
อบต.

6 โครงการสนับสนุนการปฎิบัติงานผู้ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกัน 10,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
บรรเทาสารธารณะภัย อบต.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 100,000              ภายในต้าบลนนทรี กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ

ในเด็กและเยาวชน
2 โครงการป้องกันและแก้ไข 100,000 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

ปัญหายาเสพติด

แผนงานงบกลาง (ด้านการด าเนินการงานอ่ืน)
ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 500,000.00 ภายในต้าบลนนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ

อบต.
บัญชีครุภัณฑ์  จัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอสหรับการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การด าเนินการ
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 200,000              อบต.นนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000                อบต.นนทรี ส้านักปลัด   ยังไม่ด้าเนินการ
แผนงานการศึกษา 37,500                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ   ยังไม่ด้าเนินการ
     ครุภัณฑ์ส้านักงาน
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า 18,000                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 204,000              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ       ด้าเนินการแล้ว
แผนงานสาธารณสุข 763,000              อบต.นนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด้าเนินการ
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     ครุภัณฑ์การเกษตร 59,000                อบต.นนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด้าเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน
     ครุภัณฑ์ส้านักงาน 257,300              ภายในหมู่ 12  กองช่าง   ยังไม่ด้าเนินการ

บ้านหนองข่า

ลงช่ือ
          ( นางอภิวรรณ  อ่ิมจิตร )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการ                     
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