
 

 

 
รายงานผลการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 





จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที ่3 496,000.00 หมู่ที ่3  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกหมู่ที ่5 515,000.00 หมู่ที ่5เส้นข้างปัม้ปตท.(สระดู่)  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

เส้นข้างปัม้ปตท.(สระดู่)

3. โครงการปแูอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที ่6 จากหนา้วัดโนนสะอาด 492,000.00 หมู่ที ่6จากหนา้วัดโนนสะอาด  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

ถึงหนา้สถานตี ารวจทางหลวง (โครงการต่อเนื่อง)

4. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที ่13 495,000.00 หมู่ที ่13  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอ่างเก็บน้ า 353,000.00 หมู่ที ่1ทางขึ้นอ่างเก็บน้ าอ่างศิลา  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

อ่างศิลา หมู่ที ่1

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 490,000.00 หมู่ที ่4  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู7่ 487,000.00 หมู่7  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

จากสามแยกหมู่บา้นถึงบา้นนางสมศรี ขุนศรีภริมย์

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน

 (วันที ่1 ตลุาคม 2563 - 31 มนีาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

****************************************

ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

           1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า1



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

8. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ประจ าหมู่บา้น บา้นสระขุด 57,700.00 หมู่ที ่2  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

หมู่ที ่2

9. โครงการเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัดหมู่ ที ่8 จากสามแยก 480,000.00 หมู่ ที ่8  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

ถึงบา้นนายสมชาย พรามณีสุวรรรณ สายบา้นโนนตาชู

เชื่อมบา้นโคกสว่างหมู่ 7

10. (อุดหนนุ)การไฟฟ้าอ าเภอกบนิทร์บรีุ 800,000.00 การไฟฟ้าอ าเภอกบนิทร์บรีุ  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

11. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม 496,000.00  หมู่ 14  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

หมู่ 14

12. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 496,000.00 หมู่ 15  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

13. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรึตเดิม 485,000.00 หมู่ 16  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

หมู่ 16

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 338,000.00 หมู่ที ่1  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12 487,000.00 หมู่ที ่12  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

16. โครงการเสริมถนนลูกรังหมู1่1 188,000.00 หมู่11  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

17. โครงการเปล่ียนถังบริเวณบา้นหนองสองหอ้งหมู่ที ่9 285,000.00 หมู่ที ่9  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

18. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมถังเชมเปญและถังกรอง 588,900.00 หมู่ที ่10  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

หมู่ที ่10

19. โครงการเปล่ียนถังประปาบา้นเนนินางด้วง ภายในหมู่บา้น 285,000.00 หมู่ 9  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

หมู่ 9

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า2



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

20. โครงการเปล่ียนถังประปา บา้นวังหร่ี หมู่ 11 285,000.00 หมู่ 11  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

21. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหนา้ถนนคอนกรีต 441,000.00 หมู่ที ่2  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

เสริมเหล็ก หมู่ที ่2จากส่ีแยกวัดสระขุด -บา้นโนนสะอาดหมู่ที ่2

       2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

22. โครงการจดังาน วันผู้สูงอายุ 10,000.00 ภายในอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

23. โครงการปอ้งกันและแก้ไข ปญัหายาเสพติดในเขต ต าบลนนทรี 50,000.00 ภายในอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

24 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 150,000.00 ภายในอบต.นนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

25 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 238,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนนิการแล้ว

ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั)

ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

26. โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียน การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 280,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27. โครงการจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในกรซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

ใหก้ับประชาชนผู้มีรายได้นอ้ยและ ด้อยโอกาสทางสังคม

28 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมให้เขม้แขง็

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า3



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

29. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภบิาลอาหารกลุ่มผู้ประกอบ 50,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

การจ าหนา่ยอาหารในตลาด และชุมชน

30 โครงการอบรมอาหารปลอดภยัและตลาดสดนา่ซ้ือ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

31 โครงการอบรมการปอ้งกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

32 โครงการอบรมรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 120,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ด าเนนิการแล้ว

33. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร สถานศึกษา 79,100.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

ในการจดั การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

34. (อุดหนนุ) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 320,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

(อสม.)เชิงรุก

35 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 24,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ด าเนนิการแล้ว

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ

36 โครงการจดังานประเพณีจดังานวันเข้าพรรษา 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

37. โครงการจดังานประเพณี"วันสงกรานต์" 50,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

38. โครงการจดังานประเพณีประเพณีสู่ขวัญข้าว 100,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองการศึกษา   ด าเนนิการแล้ว

39. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยบริหารสถานศึกษา 686,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนนิการแล้ว

โครงการอาหารกลางวัน

40 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,098,007.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนนิการแล้ว

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า4



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

41 โครงการกิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 100,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

พระเจา้อยู่หวั"

42 โครงการส่งเสริมรณรงค์ หลักสูตร "โตไปไม่โกง"  ใหก้ับเด็ก 200,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

และเยาวชน

43. โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน สัมพันธ์ภายในต าบลนนทรี 100,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี กองการศึกษา   ด าเนนิการแล้ว

44 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ (นนทรีเกมส์) 300,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

45. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 160,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี

46 โครงการปรับปรุงอาคาร 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ อบต.นนทรี 1,200,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

47 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 80,400.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ด าเนนิการแล้ว

ขนาด 30,000 บทีียู

48 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 22,500.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

 จ านวน 3 เคร่ือง

49 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที ่1 110,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

(จอภาพขนาด 19 นิ้ว) จ านวน 5 เคร่ือง

50 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 64,800.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

ขนาด 24,000 บทีียู จ านวน 2 เคร่ือง

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า5



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

51 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 80,400.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ยังไม่ด าเนนิการ

ขนาด 30,000 บทีียู จ านวน 2 เคร่ือง

52 โครงการสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีพัฒนา ต าบลนนทรี 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

53 โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ด าเนนิการแล้ว

54 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนบัสนนุโครงการอันเนื่อง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

มาจากพระราชด าริ

55 โครงการสนบัสนนุพัฒนาเศรษฐกิจต าบลนนทรี 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

(เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง)

56 โครงการจดัการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐิกจพอเพียง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

(ธนาคารน้ าใต้ดิน)

57. โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

58 โครงการส่งเสริมปรับปรุงและขยายพืชพันธุดี์สู่ชุมชน 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

(พันธุข์้าวพันธุพ์ืชผัก ฯลฯ)

59 โครงการอบรมการแก้ไขเหตุร าคาญและปอ้งกันปญัหา 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

ปญัหาส่ิงแวดล้อม

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการพัฒนาดา้นดา้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

       3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า6



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

60 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 100,000.00 พืน้ทีส่าธารณะภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

61. โครงการจา้งเหมาปรับปรุงบอ่ก าจดัขยะและก าจดัขยะ 100,000.00 บอ่ขยะอบต.นนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

62. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยังไม่ด าเนนิการ

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

63 โครงการจดัเวทีประชาคม หมู่บา้นและต าบลและการจดัท า 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

แผนชุมชน/หมู่บา้น

64 โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

65 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของเจา้หนา้ที ่ 500,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

อบต./ส.อบต./คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่น

66 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุยกย่องบคุคลต้นแบบด้านคุณธรรม 10,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

จริยธรรม

67 ค่าใช้จา่ยในการเดินางไปราชการในราชอาณาจกัร 80,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี ส านกัปลัด   ด าเนนิการแล้ว

และนอกราชอาณาจกัร

68 โครงการจดัการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 300,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

      4.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า7



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

69 โครงการส ารวจความ พึงพอใจองประชาชนกับการบริหารงาน 25,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

และการบริการ ประชาชน

70 โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

ใหก้ับทุกภาคส่วน

71 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ด าเนนิการแล้ว

ส าหรับพิธีการ

72 โครงการก่อสร้างเสาธงหนา้ทีท่ าการ อบต.นนทรี 150,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

73 โครงการก่อสร้างอาคาร ส านกังานปอ้งกันและบรรเทา 490,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

สาธารณภยัองค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี

74 โครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี 490,000.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยังไม่ด าเนนิการ

75 จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 27,500.00 ภายในส านกังานอบต.นนทรี  กองคลัง   ยังไม่ด าเนนิการ

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

76 โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุบนท้องถนน 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ด าเนนิการแล้ว

77 โครงการท าแนวกันไฟปา่ 16,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

78. โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและบรัรเทาสาธารภยั 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

79 โครงการฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร. 150,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

80 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ ประจ าศูนย1์ ต าบล 1 ทีมกู้ภยั 50,000.00 ประจ าศูนย1์ ต าบล 1 ทีมกู้ภยั ส านกัปลัด   ยังไม่ด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการพัฒนาดา้นการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน

     6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน หน้า8





จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 496,000.00 หมู่ที่ 3  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกหมู่ที่ 5 515,000.00 หมู่ที่ 5เส้นข้างปั้มปตท.(สระดู่)  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

เส้นข้างปั้มปตท.(สระดู่)

3. โครงการปแูอสฟัลทติ์กคอนกรีตหมู่ที่ 6 จากหน้าวัดโนนสะอาด 492,000.00 หมู่ที่ 6จากหน้าวัดโนนสะอาด  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

ถึงหน้าสถานีต ารวจทางหลวง (โครงการต่อเนื่อง)

4. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 495,000.00 หมู่ที่ 13  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 353,000.00 หมู่ที่ 1ทางขึ้นอ่างเก็บน้ าอ่างศิลา  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

ทางขึ้นอ่างเก็บน้ าอ่างศิลา

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 490,000.00 หมู่ที่ 4  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู7่ 487,000.00 หมู7่  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

จากสามแยกหมู่บา้นถึงบา้นนางสมศรี ขุนศรีภริมย์

 - โอนเปล่ียนแปลงค าชี้แจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู7่

 จากบา้นนายสมหมาย ดียิง่ ถึงถนนติดคลองหมู่7

การด าเนินการล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทร์บรุี จังหวัดปราจีนบรุี

****************************************

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

           1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า1



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

8. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ประจ าหมู่บา้น บา้นสระขุด 57,700.00 หมู่ที่ 2  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

หมู่ที่ 2

9. โครงการเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัดหมู่ ที่ 8 จากสามแยก 480,000.00 หมู่ ที่ 8  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

ถึงบา้นนายสมชาย พรามณีสุวรรรณ สายบา้นโนนตาชู

เชื่อมบา้นโคกสว่างหมู่ 7

10. (อุดหนุน)การไฟฟ้าอ าเภอกบนิทร์บรีุ 800,000.00 การไฟฟ้าอ าเภอกบนิทร์บรีุ  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

11. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัถนนคอนกรีตเดิม 496,000.00  หมู่ 14  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

หมู่ 14

12. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ 15 496,000.00 หมู่ 15  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

13. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัถนนคอนกรึตเดิม 485,000.00 หมู่ 16  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

หมู่ 16

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 338,000.00 หมู่ที่ 1  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 487,000.00 หมู่ที่ 12  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

16. โครงการเสริมถนนลูกรังหมู1่1 188,000.00 หมู1่1  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

17. โครงการเปล่ียนถังบริเวณบา้นหนองสองหอ้งหมู่ที่ 9 285,000.00 หมู่ที่ 9  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

18. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมถังเชมเปญและถังกรอง 588,900.00 หมู่ที่ 10  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

หมู่ที่ 10

19. โครงการเปล่ียนถังประปาบา้นเนินนางด้วง ภายในหมู่บา้น 285,000.00 หมู่ 9  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

หมู่ 9

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า2



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

20. โครงการเปล่ียนถังประปา บา้นวังหร่ี หมู่ 11 285,000.00 หมู่ 11  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

21. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทบัหน้าถนนคอนกรีต 441,000.00 หมู่ที่ 2  กองช่าง   ด าเนินการแล้ว

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2จากส่ีแยกวัดสระขุด -บา้นโนนสะอาดหมู่ที่ 2

       2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

22. โครงการจดังาน วันผู้สูงอายุ 10,000.00 ภายในอบต.นนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

23. โครงการปอ้งกันและแก้ไข ปญัหายาเสพติดในเขต ต าบลนนทรี 50,000.00 ภายในอบต.นนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

24 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 150,000.00 ภายในอบต.นนทรี กองการศึกษา โอนลดหมด

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 238,000.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั)

ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

26. โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียน การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 280,000.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

 ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

27. โครงการจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในกรซ่อมแซมที่อยูอ่าศัย 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

ใหก้ับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ ด้อยโอกาสทางสังคม

28 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า3



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

29. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภบิาลอาหารกลุ่มผู้ประกอบ 50,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ โอนลดหมด

การจ าหน่ายอาหารในตลาด และชุมชน

30 โครงการอบรมอาหารปลอดภยัและตลาดสดน่าซ้ือ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยงัไม่ด าเนินการ

31 โครงการอบรมการปอ้งกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยงัไม่ด าเนินการ

32 โครงการอบรมรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 120,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ด าเนินการแล้ว

33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร สถานศึกษา 79,100.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

ในการจดั การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

34. (อุดหนุน) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 320,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยงัไม่ด าเนินการ

(อสม.)เชิงรุก

35 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 24,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ด าเนินการแล้ว

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ฯ

36 โครงการจดังานประเพณีจดังานวันเข้าพรรษา 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองการศึกษา   ยงัไม่ด าเนินการ

37. โครงการจดังานประเพณี"วันสงกรานต์" 50,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

38. โครงการจดังานประเพณีประเพณีสู่ขวัญข้าว 100,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

39. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหารสถานศึกษา 686,000.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

โครงการอาหารกลางวัน

40 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,098,007.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า4



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

41 โครงการกิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั" 100,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด โอนลดหมด

42 โครงการส่งเสริมรณรงค์ หลักสูตร "โตไปไม่โกง"  ใหก้ับเด็ก 200,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี ส านักปลัด โอนลดหมด
และเยาวชน

43. โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน สัมพันธ์ภายในต าบลนนทรี 100,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

44 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ (นนทรีเกมส์) 300,000.00 รร.ในเชตต าบลนนทรี กองการศึกษา โอนลดหมด
45. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 160,000.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี

46 โครงการปรับปรุงอาคาร 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ อบต.นนทรี 1,200,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี  กองช่าง โอนลดหมด
(โอนต้ังจา่ยรายการใหม่)

1.โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยอ์บต.นนทรี 900,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี   ยงัไม่ด าเนินการ

2.โครงการเทลานคอนกรีตหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.นนทรี                       และภายในอบต .นนทรี300,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี   ยงัไม่ด าเนินการ

47 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 80,400.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

ขนาด 30,000 บทียีู

48 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 22,500.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

 จ านวน 3 เคร่ือง

49 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 110,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

(จอภาพขนาด 19 นิ้ว) จ านวน 5 เคร่ือง

50 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 64,800.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

ขนาด 24,000 บทียี ูจ านวน 2 เคร่ือง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า5



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

51 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง) 80,400.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี กองการศึกษา   ด าเนินการแล้ว

ขนาด 30,000 บทียี ูจ านวน 2 เคร่ือง

52 โครงการสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีพัฒนา ต าบลนนทรี 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

53 โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

54 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด โอนลดหมด
มาจากพระราชด าริ

55 โครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจต าบลนนทรี 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

(เกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียง)

56 โครงการจดัการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐิกจพอเพียง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

(ธนาคารน้ าใต้ดิน)

57. โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

58 โครงการส่งเสริมปรับปรุงและขยายพืชพันธุดี์สู่ชุมชน 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

(พันธุข์้าวพันธุพ์ืชผัก ฯลฯ)

59 โครงการอบรมการแก้ไขเหตุร าคาญและปอ้งกันปญัหาส่ิงแวดล้อม 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ยงัไม่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน

       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการล าดับที่

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า6



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

60 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 100,000.00 พื้นที่สาธารณะภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

61. โครงการจา้งเหมาปรับปรุงบอ่ก าจดัขยะและก าจดัขยะ 100,000.00 บอ่ขยะอบต.นนทรี กองสาธารณสุขฯ   ด าเนินการแล้ว

62. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี กองสาธารณสุขฯ   ยงัไม่ด าเนินการ

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

63 โครงการจดัเวทปีระชาคม หมู่บา้นและต าบลและการจดัท า 20,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

แผนชุมชน/หมู่บา้น

64 โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

65 โครงการฝึกอบรมและทศันะศึกษาดูงานของเจา้หน้าที่ 500,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี ส านักปลัด โอนลดหมด
อบต./ส.อบต./คณะผู้บริหารทอ้งถิ่นและผู้น าทอ้งถิ่น

66 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกยอ่งบคุคลต้นแบบด้านคุณธรรม 10,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

จริยธรรม

67 ค่าใช้จา่ยในการเดินางไปราชการในราชอาณาจกัร 80,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

และนอกราชอาณาจกัร

68 โครงการจดัการเลือกต้ัง ผู้บริหารทอ้งถิ่นหรือสมาชิก สภาทอ้งถิ่น 300,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด โอนลดหมด

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      4.1 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า7



จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

69 โครงการส ารวจความ พึงพอใจองประชาชนกับการบริหารงาน 25,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

และการบริการ ประชาชน

70 โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทจุริต 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

ใหก้ับทกุภาคส่วน

71 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

ส าหรับพิธีการ

72 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ท าการ อบต.นนทรี 150,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

73 โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานปอ้งกันและบรรเทา 490,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

สาธารณภยัองค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี

74 โครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี 490,000.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี  กองช่าง   ยงัไม่ด าเนินการ

75 จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 27,500.00 ภายในส านักงานอบต.นนทรี  กองคลัง   ยงัไม่ด าเนินการ

จ านวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

76 โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 30,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ด าเนินการแล้ว

77 โครงการท าแนวกันไฟปา่ 16,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

78. โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและบรัรเทาสาธารภยั 10,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

79 โครงการฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร. 150,000.00 ภายในต าบลนนทรี ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

80 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ ประจ าศูนย1์ ต าบล 1 ทมีกู้ภยั 50,000.00 ประจ าศูนย1์ ต าบล 1 ทมีกู้ภยั ส านักปลัด   ยงัไม่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

     6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการล าดับที่

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน หน้า8



รายงานผลดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

******************************************* 

 

ปัญหาและอุปสรรค :   จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีจำนวนมากจึงส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ         :   ควรกำหนดโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะได้สนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง     

รวดเร็วและท่ัวถึง 
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