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ประกาศ อบต.ชาํผักแพว
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั�ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมี
สว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตาม
และประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�นใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นั
ที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้ังภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อ
การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ชาํผักแพว จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบ
ประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั�งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการ
บรหิารจัดการอบต.ชาํผักแพว ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ชาํผักแพว 
    ""พัฒนาทกุดา้น บรหิารโปรง่ใส หวัใจคอืประชาชน""
ข. พนัธกจิ ของอบต.ชาํผักแพว 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ชาํผักแพวไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน
        1. แผนงานเคหะและชมุชน
        2. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร

ง. การวางแผน
    อบต.ชาํผักแพว ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน
เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 5 ปี ตอ่
ไป 
    อบต.ชาํผักแพว ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบ
ประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

0 0.00 58 42,950,800.00 72 69,206,790.00 99 69,772,800.00 95 48,038,100.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและ
สวสัดกิาร

0 0.00 42 15,869,000.00 48 16,324,000.00 49 16,304,000.00 53 16,360,200.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 0 0.00 33 244,000.00 33 310,000.00 48 410,000.00 62 503,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�
ดี

0 0.00 9 695,000.00 11 1,325,000.00 12 1,375,000.00 12 1,285,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 0 0.00 2 400,000.00 4 460,000.00 4 926,000.00 4 906,000.00

รวม 0 0.00 144 60,158,800.00 168 87,625,790.00 212 88,787,800.00 226 67,092,300.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.ชาํผักแพว ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 3,367,000 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์
ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 1 0.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 15 3,367,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ - -

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี - -

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร - -

รวม 16 3,367,000.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ชาํผักแพว มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ย
งานที
รบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ

โครงการตดิตั�งโคมไฟสอ่ง
สวา่งบรเิวณทางเขา้
หมูบ่า้นตรงขา้มรา้นลาบ

0.00 สํานัก/
กองชา่ง,
สํานัก

เพื�อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสวา่งเพยีงพอ และเนื�องจากการ
ไฟฟ้าจะดําเนนิการขยายเขตไฟฟ้าใหโ้ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2565 แตม่กีาร

ปรมิาณงานพาดสายดบัหุม้ฉนวน จํานวน
25 มลิลเิมตร จํานวน 1 เสน้ ระยะทาง
145 เมตร ตดิตั�งโฟโตส้วทิซ ์จํานวน 1
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สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

หมูท่ี� 3 ตําบลชาํผักแพว
อําเภอแกง่คอย จังหวดั
สระบรุี

ชา่ง, กอง
โยธา,
กอง
ประปา

ประมาณการคา่ตดิตั�งโคมไฟสอ่งสวา่ง จํานวน 4 โคม โดยแจง้
สถานที�เป็นบรเิวณทางเขา้หมูบ่า้นตรงขา้มรา้นลาบ หมูท่ี� 3 ตําบล
ชาํผักแพว อําเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุี

ชดุและตดิตั�งโคมไฟสอ่งสวา่ง จํานวน 4
โคม

2.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิี
งานรัฐพธิ ีและประเพณี
วฒันธรรม อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

30,000.00

สํานัก
ปลดั
อบจ.,
สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการจัดงาน ใน วนัสําคญัตา่งๆระดบั อําเภอ เพื�อสนับสนุนที�ทําการปกครอง อําเภอ
แกง่คอย

3.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ย การบรหิารสถานศกึษา
ของ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์าร บรหิารสวนตําบล
ชาํผักแพว (คา่จัดการเรยีน
การสอน รายหวั)

136,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหเ้ด็กมสีื�อการเรยีน รูท้ี� หลากหลายและเพยีง พอตอ่ความ
ตอ้งการของ เด็ก

นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ตําบลชาํผัก
แพวมสีื�อการเรยีน รูท้ี�หลากหลาย

4.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการ บรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่อาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก)

411,600.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็กนักเรยีน เด็กมสีขุภาพอนามยัแข็งแรง พรอ้ม
ศกึษาเลา่เรยีน

5.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ย การบรหิารสถานศกึษา
ของ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์าร บรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่การจัดการ
ศกึษา)

90,400.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อจัดสรรสําหรับเด็ก ปฐมวยั (อาย ุ3 - 5 ปี) ในศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก เพื�อเป็นคา่หนังสอืเรยีน คา่อปุกรณก์ารเรยีน คา่เครื�องแบบ
นักเรยีน คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กตําบลชาํ ผักแพว
จํานวน 2 ศนูย์

6.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัสนุทริ
กาวาส

336,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั สนุทรกิาวาส

7.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว

882,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั ชาํผักแพว

8.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัโคก
กรงุ

1,092,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั โคกกรงุ

9.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดับา้น
ดง

294,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั บา้นดง

10.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสง่เสรมิงาน
ประเพณี แหเ่ที�ยนเขา้
พรรษา (เปลี�ยนแปลง ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

15,000.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนทํา กจิกรรม รว่มกนัในวนัแห ่เที�ยนเขา้ พรรษา ประชาชนในเขตตําบลเขา้รว่ม กจิกรรม

11.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการอบรมพัฒนาศกัย
ภาพผูด้แูลผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร

50,000.00

สํานัก/
กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อพัฒนาศกัยภาพผูด้แูล ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร ประชาชนในเขต อบต.

12.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
กลุม่ สตรตํีาบลชาํผักแพว

30,000.00

สํานัก/
กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสง่เสรมิความรูเ้พิ�มพนู ประสทิธภิาพองคก์รบท บาทสตรรีะดบั
หมูบ่า้น ระดบัตําบลเพื�อสง่เสรมิ การวางแผนบทบาทสตร ีใหม้ี
ประสทิธภิาพในการ ปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง การสง่เสรมิอาชพีใน
กลุม่สตรี

จัดอบรมความรูค้วามเขา้ใจ เรื�องสง่เสรมิ
ความรูเ้พิ�มพนูบท บาทของสตรมีากขึ�น
เพื�อสรา้ง การมสีว่นรว่มในการทํา
กจิกรรม และแกปั้ญหารว่มกนัในการพัฒ
นาหมูบ่า้นโดยมกีลุม่องคก์ร ดําเนนิการ
อยา่งชดัเจน

13. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ

โครงการกฬีาสานสมัพันธ์
ตา้นภยัยาเสพตดิตําบล ชาํ
ผักแพว

0.00 สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา

เพื�อสง่เสรมิการละสนับ สนุนให ้เยาวชนและ ประชาชนไดแ้สดง
ออก ในเชงิการกฬีา เพื�อสง่ เสรมิใหเ้ยาวชนและ ประ ชาชนมี
สขุภาพที�สมบรูณ ์ทั�ง รา่งกายและจติใจ

จัดการแชง่ขนีกฬีาสําหรับ เยาวชน
ประชาชน และชมุชน ดงันี�1.จัดการ
แขง่ขนัฟตุบอล 2.จัดการแขง่ขนัเซปัก
ตะกรอ้ 3.จัดการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล
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ศกึษาและ
สวสัดกิาร

และ
วฒันธรรม

4.จัดการแขง่ขนัเปตอง 5.กฬีาประเภท
อื�นๆ จัดซื�ออปุกรณก์ฬีาหมูบ่า้นฯลฯ

14.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการจัดกจิกรรม งาน
วนัเด็กแหง่ชาติ

0.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนเล็งเห็น ถงึ ความสําคญัของเด็ก ซึ�งเป็น
ทรัพยากรบคุคล ของชาติ

จัดกจิกรรมวนัเด็ก มกีารแสดง บนเวที
ประกวดวาดภาพ ระบายสแีละแจกของ
ขวญั ของ รางวลัใหก้บัเด็ก และอาหาร
เครื�องดื�มเลี�ยงเด็ก จัดมหรสพ การแสดง
ฯลฯ

15.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
สงกรานต"์รดนํ�าขอพรผูส้งู
อาย"ุ

0.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถิ�นให ้สบืตอ่ไป ผูส้งูอายใุนตําบลชาํผักแพว

16.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
ลอยกระทง

0.00

สํานัก/
กองการ
ศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อปลกูฝังจติสํานกึใน การอนุรักษ์ขนบธรรม เนยีมประเพณี
วฒันธรรม ทอ้งถิ�นและศาสนา ประชาชนทั�วไปเขา้รว่มกจิกรรม

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ชาํผักแพว มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 8 โครงการ จํานวนเงนิ 3,125,600 บาท มกีารเบกิ
จา่ยงบประมาณ จํานวน 7 โครงการ จํานวนเงนิ 1,388,075 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 8 1,430,325.00 7 1,388,075.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร

รวม 8 1,430,325.00 7 1,388,075.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.ชาํผักแพว ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิี
งานรัฐพธิ ีการจัดกจิกรรม
จติอาสาในวนัสําคญัของ
ไทย และประเพณี
วฒันธรรม อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่อาหารกลาง
วนัศนูยพั์ฒนาเด็ก)

411,600.00 165,375.00 165,375.00 246,225.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัสนุทริ
กาวาส

336,000.00 130,200.00 130,200.00 205,800.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว

882,000.00 426,300.00 426,300.00 455,700.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัโคก
กรงุ

1,092,000.00 494,550.00 494,550.00 597,450.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดับา้น
ดง

294,000.00 113,400.00 113,400.00 180,600.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการอบรมพัฒนาศกัย
ภาพผูด้แูลผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร

50,000.00 42,250.00 0.00 7,750.00

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ
สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
กลุม่ สตรตํีาบลชาํผักแพว

30,000.00 28,250.00 28,250.00 1,750.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2565
อบต.ชําผกัแพว แกง่คอย จ.สระบรุ ี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
 โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
 โครงการ

งบ
ประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 95 48,038,100.00 1 0.00
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2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 53 16,360,200.00 15 3,367,000.00 8 1,430,325.00 7 1,388,075.00

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 62 503,000.00 - -

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 12 1,285,000.00 - -

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 4 906,000.00 - -

รวม 226 67,092,300.00 16 3,367,000.00 8 1,430,325.00 7 1,388,075.00

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ชาํผักแพว ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�
ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั�งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายสนม โสป่าสกั นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผัก
แพว

036714081 ตอ่ 11 - -

นายสมบตั ิคดัศรพีรม รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผัก
แพว

036714081 ตอ่ 11 - -

นายวนัิย ฮยุจันทา รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผัก
แพว

036714081 ตอ่ 11 - -

นายทะหวนั ธรรมวเิศษ สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

สบิเอกอํานาจ โกเมศร์ สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายเจรญิ สขุศรี สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายวรัิตน ์เดชโยธนิ ผูท้รงคณุวฒุิ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายคณู นาสารี ผูท้รงคณุวฒุิ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายกงจันทร ์นัดวาที ผูท้รงคณุวฒุิ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายสงัเวยีน สกลุอนิทร์ ผูแ้ทนภาคราชการ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายธวชัชยั วงษ์ลี ผูแ้ทนภาคราชการ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายตลุยวตั พมุทมิ ผูแ้ทนภาคราชการ 036714081 ตอ่ 11 - -

นายทองพลู ศรพีรมมาตร์ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายณรงค ์จันทรค์รึ�งซกี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นางสาววรัิตน ์อน้หอม ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายกมลพันธ ์คงสมพงษ์ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว 036714081 ตอ่ 11 - -

นางเกษา จติรธรรม หวัหนา้สํานักปลดั 036714081 ตอ่ 11 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายกมลพันธ ์คงสมพงษ์ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว 036714081 ตอ่ 11 - -

นายบญุหงษ์ ตราสพัีนธ์ สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714071 ตอ่ 11 - -

นายสงูเนนิ สขุสรอ้ย สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายสมหวงั หา้วหาญ สมาชกิสภาทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายศรายทุธ ปานนาศรี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายสเุทพ ธปูสารี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นายบณัฑติย ์ปิ�นทอง ผูแ้ทนหน่วยงาน 036714081 ตอ่ 11 - -

นายศภุกร เทพภมูี ผูแ้ทนหน่วยงาน 036714081 ตอ่ 11 - -

นางทศัวรรณ พทุธศรี ผูท้รงคณุวฒุิ 036714081 ตอ่ 11 - -

นางสาวสมุติร พทุธสรนิ ผูท้รงคณุวฒุิ 036714081 ตอ่ 11 - -

นางเกษา จติรธรรม หวัหนา้สํานักปลดั 036714081 ตอ่ 11 - -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายกมลพันธ ์คงสมพงษ์ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว
(ประธานกรรมากร)

036714081 ตอ่ 11 - -

นางสาวรวยรนิทร ์เถื�อนเนาว์ ผูอํ้านวยการกองชา่ง 036714081 ตอ่ 13 - -

นางสาวพรทพิย ์อิ�มลา ผูอํ้านวยการกองการศกึษา 036714081 ตอ่ 13 - -

สบิเอกบญุเหลอื จติดี ผูอํ้านวยการกองสวสัดกิารฯ 036714081 ตอ่ 12 - -

นางสาวมาณี กนัพยาธิ� ผูอํ้านวยการกองคลงั 036714081 ตอ่ 12 - -

นายธนภทัร นอ้ยนาดี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -
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นายวชิติ กํามะเรงิ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นางมาลนิ ีอโุส ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 036714081 ตอ่ 11 - -

นางเกษา จติรธรรม หวัหนา้สํานักงานปลดั 036714081 ตอ่ 11 - -

นางมลฤด ีบางสงูเนนิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 036714081 ตอ่ 11 - -

    ทั�งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ชาํผักแพวทราบ เพื�อจะได ้
พจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 28 เมษายน 2565

                                                              นายก อบต.ชาํผักแพว 

ขอ้มลู ณ 28/04/2565


