
  
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 
(เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2364) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 
ภูมิปัญญาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
          พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนควบคู่กับการวาง
ผังเมืองที่ด ี

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ไขปัญหายาเสพติด          

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทาง
การเกษตร  พัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

พันธกิจที่ 5 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า   
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พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

ง. การวางแผน               
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565)  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 55 30,083,760 116 110,767,226 217 

180,002,7
86 

218 180,283,386 237 235,906,161 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม 65 14,720,000 74 23,380,000 77 

30,670,00
0 

71 25,180,000 82 35,050,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

27 4,596,600 27 4,596,600 29 4,896,600 29 4,896,600 28 4,896,600 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 15 1,230,000 18 2,320,000 19 3,020,000 19 3,020,000 22 4,453,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,190,000 12 1,170,000 12 1,140,000 12 1,140,000 15 1,140,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจัดการ 10 1,030,000 10 1,030,000 11 1,040,000 11 1,040,000 111 1,040,000 

 
รวม 

174 51,820,360 247 142,233,826 355 
220,409,3

86 
334 208,919,011 395 220,409,386 
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 แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชีวิตและสงัคม

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จารตี ประเพณีและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นบรหิารจดัการ
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 แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,743,200.00 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 1,733,200.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 10 10,000.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ - - 

รวม 16 1,743,200.00 
 
 

 

 
 

1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน

37%
2.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน

คุณภำพชีวติและสังคม
63%

3.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและ
ภูมปัิญญำท้องถิน่

0%

4.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

0%

5.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อม
0%

6.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
บริหำรจัดกำร

0%

แผนภูมิจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 2564        

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชีวติและสงัคม

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จารตี ประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิ่น

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นบรหิารจดัการ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
ริมนา-หัวท่าลุงสอง หมู่ที่ 1  

ข้อบัญญัต ิ 493,300.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 6 

ตำบลน้ำจดืน้อย 

 401,000.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ซอยก่อปรางค์ หมู่ที่ 6 

โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

345,600.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองจาก หมู่
ที่ 5 

 0.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ท่อลอดเหลีย่มที่
ก่อสร้าง 

1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน

99%

2.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตและสังคม

1% 3.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี
และภูมิปัญญำทอ้งถิ่น

0%
4.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน

เศรษฐกิจ
0%

5.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม
0%

6.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
บริหำรจัดกำร

0%

แผนภูมิจ ำนวนงบประมำณ 2564

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชีวิตและสงัคม

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นบรหิารจดัการ



 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตระบบประปา ซอยบรูณา
การ,ซอยเฟื่องฟ้า,ซอยพัฒนา 7 เช่ือม
หมู่ที่ 3,ซอยบ้านลุงสุวรรณ หมู่ที่ 2 ต.
น้ำจืดน้อย 

 0.00 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางเดินทาง
สะดวก และ
ปลอดภัย 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บุกเบิกถนนซอยปลายนา-ช่ืนเบ็ด หมู่
ที่ 4 

 493,300.00.  เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางเดินทาง
สะดวก และ
ปลอดภัย 

 
7. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการร่วมใจป้องกันโรคเอดส ์ เงินสะสม 0.00 เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงการ
ป้องกันโรคเอดส์
แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

ประชาชน 6 
หมู่บ้าน 2 
โรงเรียน 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

ข้อบัญญัต ิ 0.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชนตำบล
น้ำจืดน้อย 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคมการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและผู้
ยากไร ้

เงินสะสม 0.00 เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาสและผูย้ากไร้
ได้รับการช่วยเหลือ 

 เด็กด้อยโอกาส
และยากไร้ใน
หมู่บ้าน 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์

โอน
เปลี่ยนแปลง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของ
ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ใน
พื้นที ่

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

โอน
เปลี่ยนแปลง 

0.00 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 ประชาชน
สัมพันธ์การ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน ข้อบัญญัต ิ 0.00 เพื่อส่งเสริมให้
หมู่บ้านจัดแผน
ชุมชน 

สนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน
ของหมู่บ้าน 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

ข้อบัญญัต ิ 0.00 เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

 จัดตั้งศูนย์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกนั
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

 0.00 เพื่อประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ

จัดฝึกอบรม
เยาวชนให้



คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดได้  

ความรู้ด้านโทษ
ของยาเสพติด 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  0.00 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุในตำบล
น้ำจืดน้อย 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ 

ส่งเสริมการดำเนินงาน (สปสช)  0.00 เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินกิจกรรม
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

 
ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
 รายละเอียดโครงการในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.
2364) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ที่มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 3 โครงการ จำนวนเงิน 1,387,600 บาท มีการเบิกจ่าย 2 โครงการ จำนวนเงิน 
892,000 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
ก่อหนี้ผูกพัน 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3 1,381,500.00 2 892,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม 
 

  
 

 

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    

ด้านเศรษฐกิจ     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ด้านการบริหารจัดการ     

รวม 3 1,381,500.00 2 892,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.
2364) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย เลขที่สญัญาจา้ง วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยริมนา-หวัท่าลุงสอง 
หมู่ที่ 1 ตำบลนำ้จืด
น้อย อำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ข้อบัญญัต ิ 493,300.00  489,500.00 0.00 J-018/2563 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 

25 มิถุนายน 
2563 

90 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
บุกเบิก ซอยเลียบคลอง
น้ำแดงแยกซ้าย หมู่ที่ 3 
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง 

ข้อบัญญัต ิ 401,000.00  400,000.00 400,00.00 J-025/2563 ลง
วันที่ 18 กันยายน 
2563 

18/09/2563 90 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปลายนาชื่นเบ็ด 
หมู่ที่ 4 ตำบลนำ้จืด
น้อย อำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ข้อบัญญัต ิ 493,300.00 492,000.00 492,000.00 J-026/2563 ลง
วันที่ 23 กันยายน 
2563 

23/09/2563 90 

 รวม 3 โครงการ   1,381,500.- 892,000.00.-    

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 

 (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2364) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 248 218,031,961.00 6 1,733,200.00 3 1,381,500.00 2 892,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและสังคม 81 30,655,000.00 10 10,000.00     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น    

28 4,456,000.00       

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 22 3,530,000.00       

5..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

15 15,690,000.00       

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 12 1,540,000.00       

รวม 406 273,899,961.00 16 1,743,200.00 3 1,381,500.00 2 892,000.00 



 
ช. ผลการดำเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ไดด้ำเนินการตามข้อบัญญัติในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2564 (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2364) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญดังนี้ 
 1.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยเลียบคลองน้ำแดงแยกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 
 2.โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายนาชื่นเบ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง  
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที่    5     เมษายน  พ.ศ.  2563    
 
 
 
                 (นายสุนัย  คลี่ขยาย)                                                              
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 


