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รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 ก่อสร้าง ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 11 จาก
บ้านนายผล  เล่ียม
รัตน์ ถึงบ่อนายทิม 
กล่าวพิมาย 

56,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

2 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 13 สายโนนเพ็ชร
ไปบ้านโจด หมู่ที่ 15 

868,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

3 ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 8 ไปบ้านหนอง
บัวคำ หมู่ที่ 5  

1,531,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

4 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 
13 ไปบ้านหนองบัว
คำ หมู่ที่ 15 

492,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

5 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 
10 จากศาลตาปู่ไป
สระน้ำสันอ้อยช้าง 

370,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

6 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนหญ้านาง หมู่
ที่ 8 จากวัดชัยสวรรค์
ไปถึงสันอ่างลำฉมวก 

420,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

7 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเพชร หมู่ที่ 12 
สายบ้านนางเจียม 
รวมพิมาย ถึงบ้าน
นายจำรัส เพชรจำรัส 

91,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

8 ก่อสร ้างถนน คสล.
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่  
7 จากส ี ่แยกซอย 6 
ไปบ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 8 
 

1,633,000 
(งบ อบต.)  

  √   กองช่าง  
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1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

9 ก่อสร้าง ถนน คสล.
บ้านหนองกุฏีงาม หมู่
ที่ 17 จากบ้านนาง
เปรียว ทะรินรัมย์ ไป
นานายสมร คูณค้ำ 

492,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

10 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
2 สามแยกไปบ้าน
ดอนหวาย  หมู่ที่ 3 
ไปนาพ่อล้อม อาศัยไร่ 

507,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

11 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 
1  จากแยกนาป่าตาล 
ไปถนนหลักสิบบ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 4 

955,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

12 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหัวถนน หมู่ที่ 
14 สายบ้านนายเวช 
ผลพิมายถึงแยกศาล
ตาปู่ 

561,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

13 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอน
หวาย หมู่ที่ 3 จาก
จากซุ้มประตูวัดดอน
หวายด้านทิศ
ตะวันออกไปคุ้มสำโรง 
 

372,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านทรัพย์
โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 
จากบ้านนางสงกา 
ผ่องพูน ไปวัดบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม 

196,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

15 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นางจวน เนื้อนา ถึง
บ้านนายทัศนัย เนื้อ
นา  

97,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

16 โครงการก่อสร้าง
ทางออกกำลังกาย 
คสล.บ้านหนองขาม 
หมู่ที่  2 บริเวณสระ
น้ำหนองขาม 
 

310,000 
(งบ อบต.)  

  √   กองช่าง  
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     1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

17 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองโสน หมู่
ที่ 11 

464,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง  

 
2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

13,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

3 โครงการอบรม 
การทำน้ำอ้อยก้อน 

20,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการจัดกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย 

10,000 
(งบ อบต.) 

√    6,865 กอง
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก 

50,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 

425,150 
(งบ อบต.) 

√    363,000 กอง
การศึกษาฯ 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ต่อ) 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง 
หมู่ที่ 2 

425,150 
(งบ อบต.) 

√    363,000 กอง
การศึกษาฯ 

 

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 

1,721,000 
(งบ อบต.) 

√    701,813.72 กอง
การศึกษาฯ 

งวด
แรก 

7 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง 

3,875,700 
(งบ อบต.) 

√    1,612,800 
 

กอง
การศึกษาฯ 

เบิกจ่าย
งวด
แรก 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการควบคุม
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

50,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 

2 โครงการผ่าตดั 
ต้อกระจก 

30,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

120,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 

4 เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 
 

400,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์   
 

50,000 
(งบ อบต.) 

 √    กอง
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนต้านยา 
เสพติด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในงานเทศกาลตา่ง ๆ 

30,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
กีฬา 

100,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เยาวชนตำบลหนอง 
ระเวียง 

20,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการเงินอุดหนุน 
ที่ทำการปกครอง 
อำเภอพิมาย 

150,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
การศึกษา 

 

3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 

20,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทำ
แผนชุมชน  กิจกรรม
ประชุมประชาคม 

40,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

3 โครงการสร้างงานสรา้ง
อาชีพ 

30,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

4 โครงการสามวัยใส่ใจ
สุขภาพสานสัมพันธ์
ครอบครัว 

30,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

5 โครงการอบรม
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้พิการ
และผู้สูงอาย ุ

30,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

6 โครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตร ี

30,000 
(งบ อบต. 

  √   กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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3.5 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 เงินสมทบทุน
กองทุน
ประกันสังคม 

124,000 
(งบ อบต.) 

√    37,775 สำนักปลัด เบิกจ่าย6 
เดือน 

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

5,000 
(งบ อบต.) 

√    5,340 
 

สำนักปลัด โอนเพ่ิม 
340 บาท 

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000 
(งบ อบต.) 

√    7,257,400 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

เบิกจ่าย6 
เดือน 

4 เบ้ียยังชีพความ
พิการ 

3,200,000 
(งบ อบต. 

√    1,469,800 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

เบิกจ่าย6 
เดือน 

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

12,000 
(งบ อบต. 

√    3,000 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

เบิกจ่าย6 
เดือน 

6 เงินสำรองจ่าย 507,456 
(งบ อบต. 

√    103,286 
 

สำนักปลัด ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

7 สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

677,954 
(งบ อบต. 

√    660,464 สำนักปลัด  

8 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบล 
หนองระเวียง 

240,000 
(งบ อบต. 

√    230,805 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง 
อำเภอพิมายจังหวัด
นครราชสีมา 

250,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

2 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน ฯลฯ 

600,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ส่วนกลาง) อำเภอ 
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

10,000 
(งบ อบต.) 

√    10,000 
 

สำนักปลัด  
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4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  

150,000 
(งบ อบต.) 

  √ 
 

  สำนักปลัด  

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน   

50,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำปี 
2565 

200,000 
(งบ อบต.) 

  √   สำนักปลัด  

4 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

50,000 
(งบ อบต.) 

 √    สำนักปลัด  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 
ประเภทครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 
แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 จัดซ้ือเครื่องตัดหญา้ 9,500 
(งบ อบต.) 

 √    สำนักปลัด  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ 

10,000 
(งบ อบต.) 

 √    สำนักปลัด  

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 จัดซ้ือเครื่องวัดความ
ดันโลหิตอัตโนมัตทิี่
ต้นแขน 

6,000 
(งบ อบต.) 

√    6,000 
(งบ อบต.) 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

 

2 จัดซ้ือเครื่องวัด
อุณหภูมิทางหน้าผาก 

6,000 
(งบ อบต.) 

√    6,000 
(งบ อบต.) 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้
และหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

20,000 
(งบ อบต.) 

 √ √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 
 

โครงการวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ 

6,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงค ์
คัดแยกขยะ 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

  √   กอง
สาธารณสุข
ฯ 

 

 
 
 


