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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 26 และข้อ 27  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล  น้ําจืด ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินการ  ประจําปี 2555 โดยได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด   เม่ือการประชุมครั้งท่ี  1/2554  ในวันท่ี  31  
ตุลาคม  2554  เสนอผู้บริหารพิจารณาประกาศใช้ให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  ได้ดําเนินตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ทุก
ประการ  จึงขอประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

(นายเสรี   ชุมพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด
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องค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืดน้ําจืด
อําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุีอําเภอกระบรุี จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง



แผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงาน
ประจําปงีบประมาณ พประจําปงีบประมาณ พประจําปงีบประมาณ พประจําปงีบประมาณ พ....ศศศศ....2552552552555555

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดืน้าํจดื
อําเภออําเภออําเภออําเภออําเภออําเภออําเภออําเภอกระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       กระบรุ ี       จงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดระนองระนองระนองระนองระนองระนองระนองระนอง



คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  
โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ  และให้สอดคล้องกับระเบียบ  ว่าด้วยการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปี�
งบประมาณ  พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน  และให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างถูกต้อง  และการทํางานมีความชัดเจน  โปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื



สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั
หนา้หนา้หนา้หนา้

ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่1111 บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ
- บทนํา 1
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 1
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 2
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 4

ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่2   2   2   2   บญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 5
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 8

-------------------------



ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 11111111
บทนําบทนําบทนําบทนําบทนําบทนําบทนําบทนํา



ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่1  1  1  1  
บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  
โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ  แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและ
การจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผล
เม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปี�
งบประมาณ  พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน  และให้เป็นไปตามระเบียบ
และหลักธรรมาภิบาล

ความหมายของแผนการดําเนนิงานความหมายของแผนการดําเนนิงานความหมายของแผนการดําเนนิงานความหมายของแผนการดําเนนิงาน
แผนการดําเนิ�นงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 คือ  แผนการดําเนินงานท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน  โดยแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง  ในปีงบประมาณ

วตัถปุระสงค์ของการจดัทาํแผนการดําเนนิงานวตัถปุระสงค์ของการจดัทาํแผนการดําเนนิงานวตัถปุระสงค์ของการจดัทาํแผนการดําเนนิงานวตัถปุระสงค์ของการจดัทาํแผนการดําเนนิงาน
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือเป็นการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  ชัดเจน และไม่ซํ้าซ้อน
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการใน

งานต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน และประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่าง ๆ  

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด  สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร  

ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจั�ดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภมูขิัน้ตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาแผนภมูขิัน้ตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาแผนภมูขิัน้ตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาแผนภมูขิัน้ตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงานนนน
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ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ 1  1  1  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่ งนั้ น เ อ ง และ โ คร งการ /กิ จก ร รม ท่ีหน่ ว ย ง าน อ่ืนจะ เ ข้ ามาดํ า เ นิ นกา ร ใน พ้ืน ท่ี
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อําเภอ หรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ 2222 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้�สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์�กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนท่ี 1  บทนํา
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
- บทนํา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ /กิจกรรม
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ 3333 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือ

ประกาศใช้� การประกาศใช้แผนการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง แผนดําเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตําบล……) ประจําปี� เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้



---- 4 4 4 4 ----

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรือ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุม

การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ (Action 
Plan)

2. จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึง

การดําเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงานประโยชน์ของแผนการดําเนินงานประโยชน์ของแผนการดําเนินงานประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี จึงสามารถบอกถึงช่วงระยะเวลาท่ีจะจัดทํากิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ี ทําให้สะดวกใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

�����



ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 22222222
บัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการบัญชโีครงการ////////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม



สว่นที่ สว่นที่ สว่นที่ สว่นที่ 2  2  2  2  บญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม

บัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนินงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2552552552555555

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนอง

ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา จาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการ
ทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมด

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมด หนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการ

1111. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  และระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  และระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  และระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  และระบบสาธารณปูโภค
1.1  แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม  (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

บํารุงรักษาถนน  สะพาน คู/ท่อระบายน้ํา และท่าเทียบเรือ)
1.2  แนวทางพัฒนาด้านสาธารณปูโภคฯ  และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ํา   

เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

11

1

13.10

1.19

2,543,000.-

98,000.-

25.81

0.99

ส่วนโยธา

รวมรวมรวมรวม 12121212 14.2914.2914.2914.29 2,641,000.2,641,000.2,641,000.2,641,000.---- 26.8026.8026.8026.80
2222. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

2.1  แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 4 4.76 70,000.- 0.70
สํานักงานปลัด อบต.

รวมรวมรวมรวม 4444 4.764.764.764.76 70,000.70,000.70,000.70,000.---- 0.710.710.710.71



----6666----

บัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนินงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2552552552555555

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื  อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนอง

ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา จาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการ
ทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมด

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมดงบประมาณทัง้หมด หนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการ

3333. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านชุมชน  และส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
3.6 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
3.7 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

12
5
4
5
4
1
3

14.28
5.95
4.76
5.95
4.76
1.19
3.57

1,729,980.-
191,160.-
194,400.-

1,132,000.-
160,000.-
50,000.-

440,000.-

17.56
1.94
2.01
11.49
1.62
0.51
4.47

ทุกหน่วยของ
อบต.น้ําจืด

รวมรวมรวมรวม 35353535 41.6541.6541.6541.65 3,3,3,3,897897897897,,,,540540540540....---- 39.6039.6039.6039.60
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บัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณบัญชสีรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนิแผนการดาํเนินงาน ประจาํป ีงบนงาน ประจาํป ีงบนงาน ประจาํป ีงบนงาน ประจาํป ีงบประมาณ พประมาณ พประมาณ พประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2552552552555555
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื   อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื   อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื   อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนององคก์ารบรหิารสว่นตําบลน้าํจดื   อาํเภอกระบรุ ี  จงัหวดัระนอง

ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา จาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการจาํนวนโครงการ
ทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการทีด่าํเนนิการ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมดโครงการทัง้หมด

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ

คดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของคดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ
ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด

หนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการหนว่ยดาํเนนิการ

4444. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน       

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

2

-

2.38

-

30,000.-

-

0.30 สํานักงานปลัด อบต.

รวมรวมรวมรวม 2222 2.382.382.382.38 30,000.30,000.30,000.30,000.---- 0.300.300.300.30
5555. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา  ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพและคณุภาพ
5.2 แนวทางด้านการส่งเสรมิเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว
5.3  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และการดํารงไว้ซึ่งวิถี

ชีวิตชุมชน

----
----
----

----
----
----

----
----
----

----
----
----

6666. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6.1  แนวทางพัฒนาด้านประสิทธิภาพการทํางาน  และการบรหิาร จัดการที่ดี
6.2  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม และพัฒนาการเมือง  และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
6.3  แนวทางการพัฒนาด้านการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

29
1

1

34.52
1.19

1.19

3,169,760.-
30,000.-

10,000.-

32.17
0.30

0.10

สํานักงานปลัด อบต.
ส่วนโยธา

รวมรวมรวมรวม 31313131 36.9036.9036.9036.90 3,209,760.3,209,760.3,209,760.3,209,760.---- 32.5732.5732.5732.57
รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้ 88883333 100100100100 9,859,859,859,852222,300.,300.,300.,300.---- 100100100100
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บญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการบญัชโีครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม////งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีแผนการดําเนนิงาน  ประจําปีแผนการดําเนนิงาน  ประจําปีแผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พงบประมาณ พงบประมาณ พงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2525252555555555

องคก์ารบริหารสว่นตําบลน้ําจดื องคก์ารบริหารสว่นตําบลน้ําจดื องคก์ารบริหารสว่นตําบลน้ําจดื องคก์ารบริหารสว่นตําบลน้ําจดื อําเภอกระบรุี   จงัหวดัระนองอําเภอกระบรุี   จงัหวดัระนองอําเภอกระบรุี   จงัหวดัระนองอําเภอกระบรุี   จงัหวดัระนอง
1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค

1.1 1.1 1.1 1.1 แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาดา้นคมนาคม  ดา้นคมนาคม  ดา้นคมนาคม  ดา้นคมนาคม  ((((กอ่สรา้ง กอ่สรา้ง กอ่สรา้ง กอ่สรา้ง ปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุง ซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซม บํารงุรักษาถนนบํารงุรักษาถนนบํารงุรักษาถนนบํารงุรักษาถนน สะพาน สะพาน สะพาน สะพาน คู�คู�คู�คู�////ท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําท่อระบายน้ํา และท่าเทยีบเรือและท่าเทยีบเรือและท่าเทยีบเรือและท่าเทยีบเรือ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 25. 25. 25. 2555554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 ก่อสร้างถนน คสล.       
สายปลายนา   หมู่ที่  2

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100  เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.50 เมตร  

284,000.- หมู่ที่ 2
สายปลายนา

ส่วนโยธา

2 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยพรุอินทนินย์  หมู่ที่  7

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100  เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.50 เมตร  

284,000.- หมู่ที่ 7
ซ.พรุอินทนินย์�

ส่วนโยธา



1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 1.1 1.1 1.1 แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  ((((ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูบาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูบาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูบาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คู////ทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือ)))) ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

3 ขยายเขตแนวท่อประปา
บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100   เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.30  เมตร  พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด  0.60 มตร  
จํานวน          7   ท่อน   1  จุด

288,000.- หมู่ที่ 6
ซอยผลบูรณ์

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสวัสดี�
บ้านบกกราย  หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100   เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.50  เมตร  งาน
ดินตัดระยะทาง 200 เมตร งานลงหิน
คลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 
0.70 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตาม
แบบก่อสร้างของ อบต.น้ําจืด

408,000.- หมู่ที่ 8
ซอยสวัสดี�

ส่วนโยธา

---- 9999



----10101010----

1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 1.1 1.1 1.1 แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  ((((ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คูก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บาํรงุรักษาถนน  สะพาน  คู////ทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือทอ่ระบายน้าํ  และทา่เทยีบเรือ)))) ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

5 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยแพรกขวา
บ้านหินใหญ่  หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100   เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.50  เมตร  

287,000.- หมู่ที่ 9
ซอยแพรกขวา

ส่วนโยธา

6 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
ซอยดอนตาปอด            
บ้านดอนตําเสา  หมู่ที่  4                

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40  
เมตร  ลึก  0.40  เมตร  ชนิดฝาปิด       
ค.ส.ล. ระยะทาง 42 เมตร

130,000.- หมู่ที่ 4
ซอยดอนตาปอด

ส่วนโยธา

7 ปรับปรุงถนน ซอยยายจาบ
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 5

ปรับปรุงถนนโดยการถมดินยกระดับผิว
จราจร ถมที่สูงเฉลีย่ 1 เมตร  กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 250 เมตร ลงหินคลุก
บดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร 

180,000.- หมู่ที่ 5
ซอยยายจาบ

ส่วนโยธา



1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 1.1 1.1 1.1 แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  ((((ก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คู////ท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือ)))) ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานทีด่าํเนนิการสถานทีด่าํเนนิการสถานทีด่าํเนนิการสถานทีด่าํเนนิการ หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

8 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(BOX   CULVERT) ซอย
หลังโรงเรียนบ้านบางกุ้ง หมู่
ที่  6

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(BOX   CULVERT) ชนิด  1  ช่อง
ขนาด 1.80x1.80x4.00  เมตร  
1(1.80x1.80)x4.00  และถมผวิ
จราจรด้วยหินคลุก ตามแบบก่อสร้าง
ของ  อบต.น้ําจืด

210,000.- หมู่ที่ 6
ซอยหลังโรงเรียน

บ้านบางกุ้ง

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(BOX   CULVERT) ซอยตา
พัน บ้านดอนกลาง     หมู่
ที่ 5  เชื่อมหลังโรงเรียนบ้าน
บางกุ้ง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(BOX   CULVERT) ชนิด  1  ช่อง
ขนาด 1.80x1.80x4.00  เมตร  
1(1.80x1.80)x4.00  และถมผวิ
จราจรด้วยหินคลุก ตามแบบก่อสร้าง
ของ  อบต.น้ําจืด

210,000.- หมู่ที่  5
ซอยตาพัน  

บ้านดอนกลาง       
เชื่อมหลังโรงเรียน

บ้านบางกุ้ง

ส่วนโยธา

10 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ผ่านถนน ซอยหลังโรงเรยีน 
หมู่ที่ 6

ก่อสร้างโดยการวางท่อ คสล. ชนิดท่อ
กลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร 
จํ า น ว น   9   ท่ อ น  1  แ ถ ว 
1(1.00x9.00)
จํานวน 3 จุดพร้อมก่อสร้างกําแพงกัน
น้ํากัดเซาะที่ปลายท่อ ลงดินถมหลังท่อ
และถมผิวจราจรด้วยหินคลุก
ตามแบบก่อสร้างของ  อบต.  น้ําจืด          

165,000.- หมู่ที่ 6
ซอยหลังโรงเรียน 

ส่วนโยธา

-��-



---- ----
1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 1.1 1.1 1.1 แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  แนวทางการพฒันาด้านคมนาคม  ((((ก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คูก่อสร้าง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  บาํรุงรกัษาถนน  สะพาน  คู////ท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือท่อระบายน้าํ  และทา่เทียบเรือ)))) ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

11 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ผ่านถนน ซอยกร่อโล่      
หมู่ที่ 1                

ก่อสร้างโดยการวางท่อ คสล. ชนิดท่อ
กลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร 
จํ า น ว น   9   ท่ อ น  1  แ ถ ว 
1(1.00x9.00)
จํานวน 1 จุดพร้อมก่อสร้างกําแพงกัน
น้ํากัดเซาะที่ปลายท่อ ลงดินถมหลังท่อ
และถมผิวจราจรด้วยหินคลุก
ตามแบบก่อสร้างของ  อบต.  น้ําจืด          

55,000.- หมู่ที่ 1
ซอยกร่อโล่ 

ส่วนโยธา

1. 1. 1. 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.2  1.2  1.2  1.2  แนวทางการพฒันาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และพฒันาแหลง่กักเกบ็น้าํเพื่ออปุโภคบรโิภค  และเพือ่การเกษตรแนวทางการพฒันาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และพฒันาแหลง่กักเกบ็น้าํเพื่ออปุโภคบรโิภค  และเพือ่การเกษตรแนวทางการพฒันาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และพฒันาแหลง่กักเกบ็น้าํเพื่ออปุโภคบรโิภค  และเพือ่การเกษตรแนวทางการพฒันาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และพฒันาแหลง่กักเกบ็น้าํเพื่ออปุโภคบรโิภค  และเพือ่การเกษตร ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 ก่อสร้างท่าเรือขนาดเล็ก
หมู่ที่ 7  ซอยท่าเรือ

ก่อสร้างท่าเรือ ขนาด 6.00x4.50 
เมตร ยกสูงจากระดับท้องคลอง
ประมาณ 3.50 เมตร ตามแบบก่อสร้าง
ของ อบต.น้ําจืด

98,000.- หมู่ที่ 7  
ซอยท่าเรือ

ส่วนโยธา



2. 2. 2. 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
2.1 2.1 2.1 2.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่ว

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 งานเทศกาลเที่ยวระนอง
ท่องอันดามัน  ประจําปี 
2554

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแก่�
สํานักงานจังหวัดระนอง

30,000.- สํานักงาน
จังหวัดระนอง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ผลิตมังคุดคณุภาพ กลุ่ม
มังคุดน้ําบกกราย  หมู่ที่ 8

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่าย
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
น้ําจืด

20,000.- อุดหนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายเทคโนโลยี�
การ เกษตร
ประจําตําบล
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มังคุดคุณภาพเพื่อการ
ส่งออก

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่าย
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
น้ําจืด

10,000.- อุดหนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายเทคโนโลยี�
การ เกษตร
ประจําตําบล
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

----13131313----
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2. 2. 2. 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
2.1 2.1 2.1 2.1 แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วแนวทางการพัฒนาสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วแนวทางการพัฒนาสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่วแนวทางการพัฒนาสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  และสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

4 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่ศูนยเ์รียนรู้
การเกษตรพอเพียง

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่าย
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
น้ําจืด

10,000.- อุดหนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายเทคโนโลยี�
การ เกษตร
ประจําตําบล
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.



3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.1  3.1  3.1  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่�
นักเรียนดีแต่ยากจน

ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อย
โอกาสที่ยากจน  แต่มีความประพฤติดี�
เรียนดี  จํานวน  32  ทุน ๆ  500  
บาท
4  โรงเรียน ๆ  ละ 8  ทุน  ในเขตพื้นที่

16,000.- เขตพื้นที่
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ� จัดกิจกรรมต่าง ๆ  สําหรับเด็กใน
วันเด็กแห่งชาติ�

40,000.- สนามเทศบาล
ตําบลน้ําจดื

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 งานประเพณเีสด็จ
พระแข่งเรือ

ค่าใช้จ่ายในการซ้อมเรือ ค่าตกแต่งเรือ  
ค่าผ้าฝีพาย  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ

300,000.- คอคอดกระ
ตําบลมะมุ�

ทุกหน่วยของ
อบต.น้ําจืด

4 งานประเพณีขึ้นถ้ํา      
พระขยางค์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงามประเพณีขึ้น
ถ้ําพระขยางค์  เช่น  ตกแต่งรถเข้าร่วม
ขบวนแห่  เป็นต้น

25,000.- ถ้ําพระขยางค์
ตําบลลําเลียง

ทุกหน่วยของ
อบต.น้ําจืด

5 งานวันผู้สูงอายุ� ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ใน
งานวันผู้สูงอายุ�

30,000.- วัดจันทาราม
ตําบลน้ําจดื

ทุกหน่วยของ
อบต.น้ําจืด

6 พิธีการทางศาสนาและรัฐพิธี�
ต่าง ๆ

วันวิสาขบูชา  วันปิยะมหาราช  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  เป็นต้น

15,000.- อบต.น้ําจืด สํานักปลดั

---- 15151515
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3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ

3.1  3.1  3.1  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

7 โครงการเยาวชนอนุรักษ์�
ศิลปะพื้นเมืองและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ ฯลฯ

15,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

8 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน          
(ค่ายพระพุทธบุตร)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนกลางเพื่อจ่าย
เ ป็นค่ าอบรมคุณธรรม  จริ ย ธร รม
นักเรียน (ค่ายพระพุทธบุตร)

30,000.- วัดจันทาราม โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง

9 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคมมหาราช
(กีฬาเปตองต้านยาเสพตดิ)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนกลางเพื่อจ่าย
เป็นจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคมมหาราช                            
(กีฬาเปตองต้านยาเสพตดิ)

20,000.- โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง

โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง

10 ปรับปรุงอาคาร กศน.ตําบล
น้ําจืด

ปรับปรุงอาคาร กศน.ตําบลน้ําจืด โดย
การปูกระเบื้องภายในอาคาร พื้นที่ 
85 ตารางเมตร และเปลี่ยนบาน
หน้าต่างจํานวน 1  คู่ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
จํานวน 6 จุด

50,000.- อาคาร กศน.
กระบุรี�

ส่วนโยธา



3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.1  3.1  3.1  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ((((ต่อต่อต่อต่อ))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ
อาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่  อบต.
น้ําจืด

อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่  อบต.น้ําจืด 
จํานวน  4  โรงเรียน เด็กนักเรียน
จํานวน  269 คน  อัตราคนละ  13 
บาท  จํานวน  200  วัน
(งบอุดหนุนทั่วไป )

699,400.- เขตพื้นที่
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ
อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่  อบต.
น้ําจืด

อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่  อบต.น้ําจืด 
จํานวน  4  โรงเรียน เด็กนักเรียน
จํานวน  269 คน  อัตราคนละ  7 บาท  
จํานวน  260 วัน
(งบอุดหนุนทั่วไป )

489,580.- เขตพื้นที่
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.
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3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.2  3.2  3.2  3.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆ  20,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อและโรคระบาด

จัดซื้อวัสดุน้ํายาสารเคมีและทรายกําจัด
ลูกน้ํา  น้ํายาฆ่าเชื้อ  ฯลฯ

40,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

47,160.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

4 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐาน

สนับสนุนการดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขแก่อาสาสมัครประจํา
หมู่บ้าน (งบอุดหนุนทั่วไป)

80,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.



3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.3 3.3 3.3 3.3 แนวทางการพฒันาดา้นชมุชน  และสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนแนวทางการพฒันาดา้นชมุชน  และสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนแนวทางการพฒันาดา้นชมุชน  และสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนแนวทางการพฒันาดา้นชมุชน  และสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสําหรับที่อ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ๆ  2 
เล่ม

58,400.- ทุกหมู่บ้าน สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
และข้อมลู  กชช 2 ค. 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. และข้อมูล  กชช 2 ค. 

15,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 การจัดเวทีประชาคม  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก่การ
จัดเวทีประชาคม  เพื่อส่ง สริมการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

4 โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

100,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

5 โครงการเฝ้าระวัง
คุ้มครองและห่วงใยเด็ก

ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บันทึก
ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

15,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

----19191919----
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3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.4  3.4  3.4  3.4  แนวทางการพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(รายละ 500 บาท)

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ    
- จํานวน  20 ราย  (งบ อบต.)
- จํานวน 126 ราย  (งบอุดหนุนทั่วไป
)

120,000.-
756,000.-

เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
(รายละ  500  บาท)

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ
- จํานวน  13 ราย  (งบ อบต.)
- จํานวน  12 ราย  (งบอุดหนุนทั่วไปฯ)

78,000.-
72,000.-

เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 สงเคราะห์ฯ ผู้ป่วยและผูต้ิด
เชื้อเอดส์ (รายละ 500 
บาท)

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ติด
เชื้อเอดส์  จํานวน  6 ราย  (งบ อบต.)

36,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

4 โครงการจดัอบรมฟื้นฟู      
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ และผู้
ประสานงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ทองถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ

20,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

5 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน 84 
พรรษา

จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ และผู้
ยากจน

50,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนโยธา



3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.3.3.3.5555 แนวทางการพฒันาดา้นกฬีา  และนนัทนาการแนวทางการพฒันาดา้นกฬีา  และนนัทนาการแนวทางการพฒันาดา้นกฬีา  และนนัทนาการแนวทางการพฒันาดา้นกฬีา  และนนัทนาการ

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 2555. 2555. 2555. 2555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 การแข่งขันกีฬาตําบล อบต.
น้ําจืด  ต้านยาเสพตดิ กุ้ง
หลวงเกมส์� ประจําปี 
2554

จัดการแข่งขันกีฬาตําบล อบต.น้ําจืด  
โดยจดัแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

80,000.- สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน

บางกุ้ง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ

สนับสนุนการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ  ทุกระดับ

20,000.- จังหวัดระนอง สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 การแข่งขันกีฬา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบุรีคัพ ครั้งที่ 8
ประจําปี  2554

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขัน
แก่ที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรี�

25,000.- สนามกีฬา   
อําเภอกระบุรี

อําเภอกระบุรี

4 การแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน นักศึกษา กระบุรี
เกมส์� ประจําปี 2554

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขัน
แก่ที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรี�

35,000.- สนามกีฬา   
อําเภอกระบุรี

อําเภอกระบุรี

---- 21212121



----22222222----

3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.3.3.3.6666 แนวทางการพฒันาดา้นแนวทางการพฒันาดา้นแนวทางการพฒันาดา้นแนวทางการพฒันาดา้นการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและการจดัระเบียบสังคม  
เช่น  การอบรม  รณรงค์ต่อต้านและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
ฯลฯ

50,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.



3. 3. 3. 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
3.7 3.7 3.7 3.7 แนวทางการพฒันาดา้นการปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาดา้นการปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาดา้นการปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาดา้นการปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

20,000.- พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงให้แก่�
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์  รถยนต์�
กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

20,000.- สํานักงาน อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 เงินสํารองจ่าย เงินสํารองจ่าย  (งบกลาง) 400,000.- พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

----23232323----



----24242424----

4. 4. 4. 4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม
4.1 4.1 4.1 4.1 แนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งจติสาํนกึ และความตระหนกัในการจดัการแนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งจติสาํนกึ และความตระหนกัในการจดัการแนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งจติสาํนกึ และความตระหนกัในการจดัการแนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งจติสาํนกึ และความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 โครงการปลูกป่าชายเลน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชายเลน
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์�

15,000.- หมู่ที่  5
บ้านดอนกลาง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
เช่น  ปุ๋ย  พันธ์ไม้ต่างๆ  ฯลฯ

15,000.- พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

5. 5. 5. 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมการท่องเทีย่วยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมการท่องเทีย่วยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมการท่องเทีย่วยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมการท่องเทีย่ว
5.15.15.15.1 แนวทางการพัฒนาด้านแนวทางการพัฒนาด้านแนวทางการพัฒนาด้านแนวทางการพัฒนาด้านการพฒันา  ฟื้นฟ ู แหลง่ท่องเทีย่วใหม้ีศกัยภาพและคณุภาพการพฒันา  ฟื้นฟ ู แหลง่ท่องเทีย่วใหม้ีศกัยภาพและคณุภาพการพฒันา  ฟื้นฟ ู แหลง่ท่องเทีย่วใหม้ีศกัยภาพและคณุภาพการพฒันา  ฟื้นฟ ู แหลง่ท่องเทีย่วใหม้ีศกัยภาพและคณุภาพ

-ไม่มีกิจกรรม-

5.2  5.2  5.2  5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการเสรมิสร้างเครอืขา่ย  และการแนวทางการพัฒนาด้านการเสรมิสร้างเครอืขา่ย  และการแนวทางการพัฒนาด้านการเสรมิสร้างเครอืขา่ย  และการแนวทางการพัฒนาด้านการเสรมิสร้างเครอืขา่ย  และการมี�มี�มี�มี�สว่นรว่มของชุมชนด้านการท่องเทีย่วสว่นรว่มของชุมชนด้านการท่องเทีย่วสว่นรว่มของชุมชนด้านการท่องเทีย่วสว่นรว่มของชุมชนด้านการท่องเทีย่ว
-ไม่มีกิจกรรม-

5.3  5.3  5.3  5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสง่เสริมการท่องเทีย่แนวทางการพัฒนาด้านสง่เสริมการท่องเทีย่แนวทางการพัฒนาด้านสง่เสริมการท่องเทีย่แนวทางการพัฒนาด้านสง่เสริมการท่องเทีย่ววววเชงิอนรุักษแ์ละการดํารงไวซ้ึง่วิถชีวีติชมุชนเชงิอนรุักษแ์ละการดํารงไวซ้ึง่วิถชีวีติชมุชนเชงิอนรุักษแ์ละการดํารงไวซ้ึง่วิถชีวีติชมุชนเชงิอนรุักษแ์ละการดํารงไวซ้ึง่วิถชีวีติชมุชน
- ไม่มีกิจกรรม-



6666. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6666.1 .1 .1 .1 แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ี

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
และค่าจา้งชั่วคราว 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําและค่าจ้างชั่วคราว (สํานักงานปลัด 
อบต.,ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา)

2,707,910
.-

อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

2 ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ
สภา

1,005,000
.-

อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

3 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภา 
อบต.น้ําจืด จํานวน  16  คน

30,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้บริหาร (สาํนักงานปลัด 
อบต. , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)

60,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

5 เงินช่วยเหลือ                     
ค่ารักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่
พนักงานส่วนตําบลและผู้บริหาร (สํานักงาน
ปลัด อบต. , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)

80,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

----25252525----



----26262626----

6. 6. 6. 6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6.1 6.1 6.1 6.1 แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ี ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง และผู้ควบคมุงานก่อสร้าง

30,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

7 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่�
พนักงานส่วนตําบล

38,400.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง

5,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

9 เงินประเภทประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

เงินประเภทประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี�
พิเศษสําหรบัพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

300,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

10 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
ของขวัญ ค่าพวงมาลัย ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด อบต. , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)

170,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง



6. 6. 6. 6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6.1 6.1 6.1 6.1 แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ี ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

11 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับวารสาร  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
(สํานักงานปลัด อบต. , ส่วนการคลัง,  ส่วน
โยธา)

170,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

12 วัสดุสาํนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา คลิป ซอง ฯลฯ
(สํานักงานปลัด อบต. , ส่วนการคลัง,  ส่วน
โยธา)

63,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

13 วัสดุคอมพิวเตอร์� เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผนดิสก์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ(สํานักงานปลัด อบต. , ส่วน
การคลัง,  ส่วนโยธา)

35,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ  หล่อ
ลื่นที่ใช้ในรถยนต์ รถจักรยานยนตเ์ครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ 

130,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

----27272727----
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6666. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6666.1 .1 .1 .1 แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ี ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

15 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่�

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน  1  
ตัว

25,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

16 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ชนิดตัง้โต๊ะ  
จํานวน  1  ชุด

47,000.- อบต.น้ําจืด ส่วนโยธา

17 จัดซื้อครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซื้อครภุัณฑส์ํานักงาน จํานวน 2 ชุด 
เก้าอี้ผู้บริหาร ชุดโซฟารับแขก

10,200.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

18 ค่าจัดซื้อวัสดุ�งานบ้าน
งานครัว

ค่าจัดซื้องานบ้านงานครัว (ยอดตั้งรวมค่า
วัสดุ�)สํานักปลัด  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา

14,500 อบต.น้ําจืด ส่วนการ
คลัง

19 ค่าสาธารณูปโภคตา่งๆ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์   ค่าบรกิารทาง
โทรคมนาคม

215,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

20 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ที่ใช้ในอาคารที่
ทําการ  และสถานที่ในความดูแลของ อบต.
น้ําจืด

50,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

ส่วนโยธา

21 ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายเป็นค่าจ้าง
ที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

25,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.



6666. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6666.1 .1 .1 .1 แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ีแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงาน และการบรหิารจดัการทีด่ี ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 25. 25. 25. 2544443333 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

22 วัสดุการประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุประปาในกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด เช่น  
ท่อประปา  มาตรวัดน้ํา  สารสม้ ฯลฯ

50,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

24 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้กับ
รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ

25,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

25 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(รายจ่ายตามข้อผูกพัน)

70,950.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

26 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง  
จํานวน  7  คน  (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)

65,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

27 เงินทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท

เงินทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละ
ปริญญาโท ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 
1 คน

60,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

28 รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ิน

รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษาและซอ่มแซม
ทรัพย์สิน เช่น  เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ

80,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

29 ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการ รายจ่ายเพื่อรับรองและพิธีการตา่งๆ 45,000.- อบต.น้ําจืด สํานักงาน
ปลัด อบต.

----29292929----



----30303030----

6666. . . . ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิารยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
6666.2 .2 .2 .2 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิ และพฒันาการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชนแนวทางการพฒันาสง่เสรมิ และพฒันาการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชนแนวทางการพฒันาสง่เสรมิ และพฒันาการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชนแนวทางการพฒันาสง่เสรมิ และพฒันาการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชน

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บรกิาร
ประชาชนเคลื่อนที่

30,000.- เขตพื้นที่ อบต.
น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

6666.3 .3 .3 .3 แนวทางการพฒันาดา้นการปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบแนวทางการพฒันาดา้นการปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบแนวทางการพฒันาดา้นการปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบแนวทางการพฒันาดา้นการปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่ โครงการโครงการโครงการโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม รายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการรายละเอยีดของโครงการ////กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ
พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2554444 พพพพ....ศศศศ. 255. 255. 255. 2555555

ตตตต .. .. คค คค
.. ..

พพ พพ .. .. ยย ยย
.. ..

ธธ ธธ .. .. คค คค
.. ..

มม มม .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. พพ พพ
.. ..

มี�มี� มี�มี� .. .. คค คค
.. ..

เมเม เมเม .. ..
ยย ยย .. ..

พพ พพ .. .. คค คค
.. ..

มิ�มิ� มิ�มิ� .. .. ยย ยย
.. ..

กก กก .. .. คค คค
.. ..

สส สส .. .. คค คค
.. ..

กก กก .. .. ยย ยย
.. ..

1 จัดซื้อวัสดโุฆษณา
และเผยแพร่�

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  แผ่นป้ายประกาศ  
ผ้าขาว  ฯลฯ

10,000.- ทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ อบต.

น้ําจืด

สํานักงาน
ปลัด อบต.


