
ประกาศ อบต.ชาํผักแพว
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่น
รว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่
สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอ
ผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ชาํผักแพว จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการ
บรหิารจัดการอบต.ชาํผักแพว ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ชาํผักแพว 
    "พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน สนับสนุนกลุม่งานอาชพี ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เสรมิสรา้งความสมานฉันท ์การศกึษาไดรั้บการสง่เสรมิ พรอ้มยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง"
ข. พนัธกจิ ของอบต.ชาํผักแพว 
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐานและเพยีงพอ 
    2. สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิ�มขึ�นและลดรายจา่ย 
    3. ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของประชาชนอยา่งทั�วถงึ ประชาชนและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศกึษา ระดบัขั �นพื�นฐาน 
    4. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีณุธรรม จรยิธรรม และอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถิ�น 
    5. อตัราการเจ็บป่วยและเสยีชวีติจากโรคไขเ้ลอืดออก โรคเอดสแ์ละการเกดิอบุตัเิหตลุดลง 
    6. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีณุภาพชวีติที�ด ี
    7. พัฒนาและสง่เสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
    8. การบรหิารงานขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 
    
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 3 ปี ตอ่ไป 
    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 66 46,260,400.00 32 12,624,200.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 0 0.00 42 15,869,000.00 48 16,324,000.00 49 16,304,000.00 51 16,209,200.00

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

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 0 0.00 9 695,000.00 11 1,325,000.00 11 1,325,000.00 10 635,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 0 0.00 2 400,000.00 4 460,000.00 3 430,000.00 3 410,000.00

รวม 0 0.00 144 60,158,800.00 168 87,625,790.00 177 64,729,400.00 129 30,188,400.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.ชาํผักแพว ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 102 โครงการ งบประมาณ 22,546,410 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์
ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 37 9,343,290.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 25 12,218,120.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 33 260,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 6 675,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 1 50,000.00

รวม 102 22,546,410.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ชาํผักแพว มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

1. ยทุธศาสตรก์าร โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า 470,000.00 สว่นโยธา, กองโยธา, เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้ ปรมิาณงาน ขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ



พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

สายบา้นนางพยอม ทองขวญั
หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผักแพว

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

สะดวกและ ไดม้าตรฐาน 0.25 เมตร ยาว 280.00 เมตร และฝา ปิดตะแกรง
เหล็กขนาดกวา้ง 0.38 เมตร ยาว 0.80 เมตร

2.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายขา้งวดับา้นดง หมูท่ี� 1
ตําบลชาํผักแพว

420,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
0.25 เมตร ยาว 257.00 เมตร และฝา ปิดตะแกรง
เหล็กขนาดกวา้ง 0.38 เมตร ยาว 0.80 เมตร

3.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุลอกคลองชาํผัก
แพว (ชว่งฝายบา้นนายนลิ -
ฝายบา้นนพินธ)์ หมูท่ี� 1 ตําบล
ชาํผักแพว

460,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้นการ
อปุโภค - บรโิภค และใชใ้นการเกษตร

ปรมิาณงานขนาดปากรางกวา้ง 20.00 เมตร ทอ้ง
คลองกวา้ง 8 เมตร ขดุลกึจากทอ้งคลองเดมิ 1.20
เมตร หรอืมปีรมิาณดนิ ขดุไมน่อ้ยกวา่ 9,172
ลบม.

4.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการตดิตั �งถงักรองนํ�า (ถงั
เหล็ก)บรเิวณถงัประปาเดมิ หมู่
ที� 2 ตําบลชาํผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อกกัเกบ็นํ�าไวใ้ชใ้นการ อปุโภค-
บรโิภค

กวา้ง 1.50 เมตร สงู 2.40 เมตร รวมขอ้ตอ่และ
วาลว์เปิด - ปิด จํานวน 1 ชดุ

5.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
บรเิวณโรงเรยีนบา้นโคกกรงุ หมู่
ที� 2 ตําบลชาํผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใช ้ในการ
อปุโภค - บรโิภค อยา่งเพยีงพอ

ปรมิาณงานขดุลกึไมน่อ้ยกวา่ 100.00 เมตร หรอืมี
ปรมิาณ นํ�าจดื คณุภาพดไีมน่อ้ยกวา่ 6 ลบ.ม./ชม
พรอ้มอปุกรณ์

6.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุลอกคลองหลงัฝาย
หมูท่ี� 2 ตําบลชาํผักแพว (แกไ้ข
ฉบบัที� 2/2563,2564)

354,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้นการ
อปุโภค - บรโิภค ใชใ้นการเกษตร

ขนาดปากคลองกวา้งเฉลี�ย 20 เมตร ทอ้งคลอง 8
เมตร ขดุลกึจากทอ้งคลองเดมิเฉลี�ย 1.20 เมตร มี
ปรมิาณดนิขดุ ไมน่อ้ยกวา่ 9,172 ลบ.ม.

7.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายบา้นนางณชิาดา ศรจัีนทมุ
หมูท่ี� 3 ตําบลชาํผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
0.25 เมตร ยาว 200.00 เมตรและฝาปิด ตะแกรง
เหล็กขนาดกวา้ง 0.38 เมตร ยาว 0.80 เมตร

8.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุทอ่เมน ประปา
หมูบ่า้นหมูท่ี� 4 ตําบลชาํผักแพ

497,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหม้นํี�าประปาใช ้อยา่งเพยีงพอ
กบัความ ตอ้งการของประชาชน

หมูท่ี� 4 ตําบลชาํผักแพว

9.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย นํ�า
สายบา้นนางบวัลา หมูท่ี� 6
ตําบลชาํผักแพว

424,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดปากราง กวา้ง 0.30 เมตร ยาว
240 เมตร ลกึ 0.25 เมตร

10.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการเปลี�ยนฝารางระบาย
นํ�า สายบา้นนายประเสรฐิ -
คลองระบายนํ�า หมูท่ี� 8 ตําบล
ชาํผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร

11.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายโคกศาลา หมูท่ี� 9 ตําบลชาํ
ผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดปากราง กวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
0.25 เมตร ยาว 285.00 เมตร และฝาปิดตะแกรง
เหล็กขนาด กวา้ง 0.38 ม. ยาว 0.80 ม.

12.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขยายประปาสายบา้น
นายสมบรูณ ์หมูท่ี� 10 ตําบลชาํ
ผักแพว

139,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใช ้ในการ
อปุโภค - บรโิภค อยา่งเพยีงพอ

ขนาดทอ่ ศก. 2 นิ�ว รวม อปุกรณ ์ระยะทาง 700
เมตร

13.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรตี
ปยูางแอสฟัลทต์กิคนกรตีสาย
ทางเขา้ประปา หมูท่ี� 2 ตําบลชาํ
ผักแพว

452,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานหนา 5.00 ซม. ขนาดผวิจราจรกวา้ง
4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หรอืมพีื�นที�ผวิจราจร
ไมน่อ้ย กวา่ 1,016.00 ตารางเมตร และฝาปิดบอ่
พักนํ�าตะแกรง เหล็กขนาด 0.60 x 0.70 เมตร
จํานวน 7 บอ่

14. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนางสมคดิ หมูท่ี� 3
ตําบลชาํผักแพว

105,500.00 สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 ม. ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที�ไม ่นอ้ยกวา่ 150.00
ตารางเมตร



สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

15.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายสภุเศรษฐ์
แสงทองสวุรรณ หมูท่ี� 3 ตําบล
ชาํผักแพว

332,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว
149.50 เมตร หนา 0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ
จราจรไมน่อ้ยกวา่ 598.00 ตารางเมตร รวมงาน
วางทอ่ ระบายนํ�าคสล.ชั �น 3 ขนาดเสน้ ผา่น
ศนูยก์ลาง 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 5 ทอ่น

16.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายถงัประปา หมูท่ี� 4 ตําบลชาํ
ผักแพว

105,500.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ
จราจรไมน่อ้ย กวา่150.00 ตารางเมตร

17.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายในสวน (ชว่งที� 2) หมูท่ี� 4
ตําบลชาํผักแพว

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00เมตร ยาว
225 เมตร หนา 0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ
จราจรไมน่อ้ย กวา่ 675.00 ตารางเมตร

18.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นผูใ้หญ ่หมูท่ี� 5 ตําบล
ชาํผักแพว

297,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร
หนา 0.15เมตร หรอืมพีื�นที� ผวิจราจรไมน่อ้ย กวา่
392.00 ตารางเมตร

19.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน PARA-
ASPHALT CONCRETE ซอย
บา้นนาย ชมุพล แกว้มณี หมูท่ี� 6
ตําบลชาํผักแพว

360,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานหนา 5.00 ซม. ขนาดผวิจราจรกวา้ง
4.00 เมตร ยาว185.00 เมตร หรอืมพีื�นที�ผวิจราจร
ไมน่อ้ย กวา่ 740.00 ตารางเมตร

20.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรตี
โดยปยูางแอส ปยูางแอสฟัลท์
ตกิคอนกรตี หมูท่ี� 7 ตําบลชาํ
ผักแพว

430,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคม ให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรอืพื�นที�ไมน่อ้ย กวา่ 980.00 ตาราง
เมตร

21.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง
สายบา้นนางหวน แสงแกว้ หมู่
ที� 7 ตําบลชาํผักแพว

69,500.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00เมตร ยาว
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืม ีพื�นที�ผวิจราจร
ไมน่อ้ยกวา่ 660.00 ตารางเมตร พรอ้ม วางทอ่
ระบายนํ�า คสล. มอก. ชั �น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร
จํานวน 5 ทอ่น

22.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งทางเทา้ คสล.
ซอยบา้นนางวนัเพ็ญ รุง่เรอืง
หมูท่ี� 7 ตําบลชาํผักแพว

43,300.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 2.00 เมตร ยาว
44 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอืม ีพื�นที�ทางเทา้ไม่
นอ้ยกวา่ 88.00 ตารางเมตร

23.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายเจรญิ พันธก์าญ
หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

498,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที� ผวิจราจรไมน่อ้ย กวา่
665 ตารางเมตร

24.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรตี
โดยปยูางแอส ปยูางแอสฟัลท์
ตกิคอนกรตี สายบา้นนายใบ ฮยุ
จันทรา หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

240,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคม ให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.05
เมตรหรอืพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 600.00 ตารางเมตร

25.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนางทเุรยีน ดาสขุ หมูท่ี�
9 ตําบลชาํผักแพว

368,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที� ไมน่อ้ยกวา่ 600.00
ตร.ม.

26.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายคําไผ ่อนิทรส์าท
หมูท่ี� 10 ตําบลชาํผักแพว

470,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว
220 เมตร หนา 0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ
จราจรไมน่อ้ย กวา่660.00 ตารางเมตร รวมวางทอ่
ระบายนํ�าขนาด 0.40 x 1.00 เมตร มอก. ชั �น 3
จํานวน 4 ทอ่น

27. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายเกรยีงศกัดิ� (ชว่งที�
2) หมูท่ี� 10 ตําบลชาํผักแพว

466,000.00 สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมให ้
สะดวกและ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00เมตร ยาว
225 เมตร หนา 0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ
จราจรไมน่อ้ย กวา่ 675.00 ตารางเมตร



และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

28.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา
เอนกประสงคศ์นูยพั์ฒนา เด็ก
เล็กองคก์ารบรหิารสว่น ตําบล
ชาํผักแพว (ศพด.โรงเรยีนวดัชาํ
ผักแพว)

370,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหนั้กเรยีนมพีื�นที� ในการออก
กําลงักายและ จัดกจิกรรมตา่ง ๆ ได ้
สะดวก และหลากหลาย

ปรมิาณงาน ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที�ไม ่นอ้ยกวา่ 660
ตารางเมตร

29.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งตอ่เตมิอาคาร
หอ้งครัวบรเิวณอาคารสํานัก
งานองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว

380,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

พื�อความสะดวกในการจัด เตรยีม
อาหารในการรับ รองบคุคลภายนอก

ปรมิาณงานขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร
หรอืม ีพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่21.60 ตร.ม. พรอ้มราง
ระบายนํ�าฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 เมตร
ยาว 0.80 เมตร ตอ่ฝา รวม 11.00 เมตร

30.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล หมู่
ที� 3,4,5,7,9 ตําบลชาํผักแพว

1,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้นการ
อปุโภค - บรโิภค

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ขนาด 6 นิ�ว หมู ่5,7 ลกึไมน่อ้ย
กวา่ 100 เมตร หมู ่3,4,7 ลกึไมน่อ้ยกวา่ 120 เมตร
หรอืมปีรมิาณนํ�า จดืคณุภาพดไีมน่อ้ยกวา่ 6
ลบ.ม./ชม.

31.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุลอกคลองชาํผัก
แพว (ชว่งสะพานวดัวงัแพ -
ฝายโคกกรงุ) หมูท่ี� 5 ตําบลชาํ
ผักแพว (เพิ�มเตมิ ฉบบัที�
1/2563,2564)

492,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้นการ
อปุโภค - บรโิภค ใชใ้นการเกษตร

ปรมิาณงานขนาดปากคลอง กวา้งเฉลี�ย 20.00
เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร ทอ้งคลองกวา้ง
เฉลี�ย 8 เมตร ขดุลกึจากทอ้งคลองเดมิเฉลี�ย 1.00
เมตร หรอืมปีรมิาณดนิ ขดุไมน่อ้ยกวา่ 13,000.00
ลกูบาศกเ์มตร

32.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุลอกวชัพชืคลอง
ชลประทาน (ชว่งที� 2) หมูท่ี� 9
ตําบลชาํผักแพว (เพิ�มเตมิ ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

147,700.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้นการ
อปุโภค - บรโิภค ใชใ้นการเกษตร

ปรมิาณงานขนาดปากคลอง กวา้งเฉลี�ย 25.00
เมตร ระยะ ทางยาว 500.00 เมตร ทอ้ง คลอง
กวา้งเฉลี�ย 12.00 เมตร โดยขดุลอกวชัพชืหนา
เฉลี�ย 0.40 เมตร หรอืมปีรมิาณดนิ ขดุไมน่อ้ยกวา่
3,700 ลกูบาศกเ์มตร

33.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
บรเิวณวดัชาํผักแพว หมูท่ี� 3
ตําบลชาํผักแพว (เพิ�มเตมิ ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

315,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใช ้ในการ
อปุโภค - บรโิภค อยา่งเพยีงพอ

งานขดุเจาะขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 นิ�ว ลกึไม่
นอ้ยกวา่ 120.00 เมตร หรอืมปีรมิาณนํ�าจดืคณุ
ภาพดไีมน่อ้ยกวา่ 6 ลบ.ม./ซม.

34.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
บรเิวณถงัประปาเดมิ หมูท่ี� 9
ตําบลชาํผักแพว (เพิ�มเตมิ ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

315,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใช ้ในการ
อปุโภค - บรโิภค อยา่งเพยีงพอ

งานขดุเจาะขนาดเสน้ผา่ศนูย ์กลาง 6 นิ�ว ลกึไม่
นอ้ยกวา่ 120.00 เมตร หรอืมปีรมิาณ นํ�าจดื
คณุภาพดไีมน่อ้ยกวา่ 6 ลบ.ม./ซม.

35.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการยา้ยเครื�องออก กําลงั
กาย กลางแจง้พรอ้มตดิ ตั �งใหม่
บรเิวณดา้นหนา้ อบต.ชาํผัก
แพว หมูท่ี� 5 ตําบลชาํผักแพว
(เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1/2563,2564)

190,790.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เป็นศนูยร์วมของ ประชาชนในการ
ออก กําลงักาย

เครื�องออกกําลงักาย จํานวน 16 ตวัพรอ้มป้าย
บอกวธิใีชง้าน

36.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุเสาธง รวม
งานทาสรัี �วดา้นหนา้ อบต.ชาํผัก
แพว หมูท่ี� 5 ตําบลชาํผักแพว
(เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1/2563,2564)

66,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อความสวยงามเรยีบ รอ้ยในสถานที�
อบต.ชาํผักแพว

งานทาสเีสาธง และปกูระเบื�อง ฐานเสาธง

37.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการเปลี�ยนถงักรองนํ�า
บาดาลหมูบ่า้น หมูท่ี� 4 ตําบลชาํ
ผักแพว (เพิ�มเตมิ ฉบบัที�
1/2563,2564)

65,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อกกัเกบ็นํ�าไวใ้ชใ้นการ อปุโภค-
บรโิภค

ขนาด 5.00 ลบม. ชนดินํ�าบา ดาลขนาดกวา้ง 1.15
เมตร สงู 166.00 เมตร

38.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิ ีงาน
รัฐพธิ ีและประเพณี วฒันธรรม
อําเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุี

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการจัดงาน ใน วนัสําคญั
ตา่งๆระดบั อําเภอ

เพื�อสนับสนุนที�ทําการปกครอง อําเภอแกง่คอย

39.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการเกี�ยวกบัการปกป้อง
สถาบนัสําคญัของชาตกิาร
สรา้งความปรองดอง สมานฉนท์

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั สถาบนัสําคญั
ของชาติ

ประชาชนทั�วไปในเขต ตําบล

40.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

 โครงการป้องกนัแกไ้ขและ เฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพตดิ

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรักษาความปลอดภยั ในชวีติ และ
ทรัพยส์นิภาย ในตําบล

จัดสายตรวจรักษาความปลอด ภยัภายในตําบล

41. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ

โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงั
ไฟป่า

30,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อลดปัญหาการทําลาย ป่า ไมแ้ละ
สรา้งจติสํานกึ การ อนุรักษ์ป่าไม ้

ป่าไมใ้นพื�นที�เขตตําบล



ศกึษาและ
สวสัดกิาร

42.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการป้องกนัและลดอบุตั ิ
เหตทุางถนน

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อลดอบุตัเิหตทุางถนน ใน ชว่ง
เทศกาลตา่งๆ

จัดตั �งจดุตรวจ ใหบ้รกิารประชา ชนที�สญัจรไปมา

43.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษาของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสวนตําบลชาํผักแพว (คา่
จัดการเรยีนการสอน รายหวั)

144,500.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมสีื�อการเรยีน รูท้ี� หลาก
หลายและเพยีง พอตอ่ความตอ้งการ
ของ เด็ก

นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ตําบลชาํผักแพวมสีื�อ
การเรยีน รูท้ี�หลากหลาย

44.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษาของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลชาํผักแพว (คา่อาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก)

411,600.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กมสีขุภาพอนามยัแข็งแรง พรอ้มศกึษาเลา่
เรยีน

45.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษาของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว (คา่
การจัดการศกึษา)

84,920.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดสรรสําหรับเด็ก ปฐมวยั (อาย ุ3
- 5 ปี) ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เพื�อเป็น
คา่หนังสอืเรยีน คา่อปุกรณก์ารเรยีน
คา่เครื�องแบบนักเรยีน คา่กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กตําบลชาํ ผักแพว จํานวน 2
ศนูย์

46.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วนัโรงเรยีนวดัสนุทรกิาวาส

360,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั สนุทรกิาวาส

47.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วนัโรงเรยีนวดัชาํผักแพว

840,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั ชาํผักแพว

48.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วนัโรงเรยีนวดัโคกกรงุ

1,040,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั โคกกรงุ

49.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วนัโรงเรยีนวดับา้นดง

280,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั บา้นดง

50.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสง่เสรมิงานประเพณี
แหเ่ที�ยนเขา้พรรษา
(เปลี�ยนแปลง ฉบบัที�
1/2563,2564)

12,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหป้ระชาชนทํา กจิกรรม รว่มกนั
ในวนัแห ่เที�ยนเขา้ พรรษา

ประชาชนในเขตตําบลเขา้รว่ม กจิกรรม

51.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการเสรมิสรา้งครอบครัว
อบอุน่

30,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อใหค้วามรูแ้ละสรา้ง ความเขา้ใจ
อนัดภีายใน ครอบครัว

ประชาชนในเขตตําบล

52.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการธรรมมะกบัผูส้งูอายุ 30,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อเสรมิสรา้งขวญัและกําลงั ใจใหก้บั
ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุนตําบล

53.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการผูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 30,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

ใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพด ีใสใ่จในการ
ดแูลสขุภาพ

ผูส้งูอายตํุาบลชาํผักแพว

54.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์ตา้น
ภยัยาเสพตดิตําบล ชาํผักแพว

0.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการละสนับ สนุนให ้
เยาวชนและ ประชาชนไดแ้สดง ออก
ในเชงิการกฬีา เพื�อสง่ เสรมิให ้
เยาวชนและ ประ ชาชนมสีขุภาพที�
สมบรูณ ์ทั �ง รา่งกายและจติใจ

จัดการแชง่ขนีกฬีาสําหรับ เยาวชน ประชาชน
และชมุชน ดงันี�1.จัดการแขง่ขนัฟตุบอล 2.จัดการ
แขง่ขนัเซปักตะกรอ้ 3.จัดการแขง่ขนั
วอลเลยบ์อล 4.จัดการแขง่ขนัเปตอง 5.กฬีาประ
เภทอื�นๆ จัดซื�ออปุกรณก์ฬีาหมูบ่า้นฯลฯ

55. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ

โครงการจัดกจิกรรม งานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

78,300.00 สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา

เพื�อใหป้ระชาชนเล็งเห็น ถงึ ความ
สําคญัของเด็ก ซึ�งเป็น ทรัพยากร
บคุคล ของชาติ

จัดกจิกรรมวนัเด็ก มกีารแสดง บนเวท ีประกวด
วาดภาพ ระบายสแีละแจกของขวญั ของ รางวลั
ใหก้บัเด็ก และอาหาร เครื�องดื�มเลี�ยงเด็ก จัด
มหรสพ การแสดง ฯลฯ



ศกึษาและ
สวสัดกิาร

และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

56.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
สงกรานต"์รดนํ�าขอพรผูส้งูอาย"ุ

85,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณีของ
ทอ้งถิ�นให ้สบืตอ่ไป

ผูส้งูอายใุนตําบลชาํผักแพว

57.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี ลอย
กระทง

68,000.00

สว่นการศกึษา, กองการ
ศกึษา, กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและวฒันธรรม,
กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการ
ศกึษา

เพื�อปลกูฝังจติสํานกึใน การอนุรักษ์
ขนบธรรม เนยีมประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ�นและศาสนา

ประชาชนทั�วไปเขา้รว่มกจิกรรม

58.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการกําจัดวชัพชื ผักตบชวา
(คลองสวยนํ�าใส คนไทย มี
ความสขุ)

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนม ีสว่นรว่มในการรว่ม
กนั บํารงุรักษา แมนํ่�า ลําคลองแหลง่
นํ�า สาธารณะ สามารถใช ้ไดจ้รงิทกุ
เสน้ทาง ไมม่อีปุสรรคจาก ผักตบชวา
รว่มทั �งวชั พชืตา่งๆ

แหลง่นํ�าภายในตําบล

59.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายุ

6,742,800.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่ส้งู
อายุ

ใหไ้ด ้100 % ของจํานวน ผูส้งูอายทุี�มสีทิธไิดรั้บ

60.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพี ผู ้
พกิาร

1,738,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่พ้กิาร ใหไ้ด ้100% ของจํานวน ผูพ้กิาร

61.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพี ผู ้
ตดิเชื�อเอดส์

18,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่ต้ดิ
เชื�อเอดส์

ใหไ้ด ้100% ของจํานวน ผูต้ดิเชื�อเอดส์

62.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตักิาร
จติอาสาภยัพบิตั ิ(เพิ�มเตมิ ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

75,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพ และความเขม้
แข็ง ใหแ้กอ่งคก์ร

อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการ ปฏบิตังิานใหแ้กผู่ ้
ปฏบิตังิาน จติอาสาในเขตตําบลชาํผักแพว
จํานวน 50 คน

63.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการฝึกอบรมและแกน นํา
ชมุชนคดัแยกขยะ

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

ประชาชนมจีติสํานกึ ตระหนักถงึความ
สําคญั ในการคดัแยกขยะ

จัดกจิกรรมใหค้วามรูแ้ละ สรา้งจติสํานกึในการลด
ปัญหาขยะครัวเรอืนดว้ย การคดัแยกขยะ

64.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
และตระ หนักถงึอตัรายของโรค พษิ
สนัุขบา้

จัดอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เรื�องโรคพษิสขุ
นักบา้ และการ ดแูลเลี�ยงสตัวอ์ยา่งถกูตอ้ง

65.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 1

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 1

66.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 1

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 1

67.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 1

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 1

68.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 2

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 2

69.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 2

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 2

70.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 2

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 2

71.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 3

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 3

72.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 3

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 3



73. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 3

5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 3

74.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 4

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 4

75.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 4

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 4

76.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 4

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 4

77.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 5

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 5

78.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 5

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 5

79.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 5

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 5

80.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 6

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 6

81.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 6

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 6

82.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 6

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 6

83.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 7

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 7

84.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 7

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 7

85.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 7

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 7

86.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 8

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 8

87.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 8

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 8

88.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 8

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 8

89.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 9

9,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน
ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 9

90.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 9

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 9

91.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 9

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 9

92. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น

9,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัใน

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 10



สะอาด อนามยัด ีชวีติสมบรูณ)์
หมูท่ี� 10

ครัวเรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ
นาอนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

93.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม หมูท่ี� 10

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้
นมดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ
วงัมะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 10

94.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 10

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และ
การ เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 10

95.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและควบคมุ ไข ้
เลอืดออก (เพิ�มเตมิ ฉบบัที�
1/2563,2564)

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อลดอตัราการป่วย และตายจาก
โรค ไขเ้ลอืดออก - เพื�อควบคมุแหลง่
เพาะพันธล์กูนํ�า ยงุลายทกุหลงัคา
เรอืน

พื�นที�หมู ่1 - 10 ต.ชาํผักแพว อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

96.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการประชมุประชาคม แผน
พัฒนาทอ้งถิ�น

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหม้กีารจัดทําประ ชาคม ใน
หมูบ่า้นในการ จัดทําแผนพัฒนาทอ้ง
ถิ�น

ประชาชนในตําบลไดม้สีว่นรว่ม แสดงความคดิ
เห็นและพัฒนา หมูบ่า้นตนเอง

97.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการจัดฝึกอบรมสมัมนา
ศกึษาดงูาน

230,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและ ศกัยภาพ
ของบคุลากรใน การปฏบิตังิาน

จัดฝึกอบรม ผูบ้รหิาร สมาชกิ สภาอบต.พนักงาน
สว่นตําบล และ ผูนํ้าชมุชน

98.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการจัดการเลอืกตั �งทอ้ง
ถิ�นองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ชาํ
ผักแพว (แกไ้ข ฉบบัที�
2/2563,2564)

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดการเลอืกตั �งผู ้บรหิารและ
สมาชกิสภา ทอ้งถิ�น

องคก์รมคีณะผูบ้รหิารและสภา องคก์ารบรหิาร
เพื�อปฏบิตัหินา้ที�

99.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการจัดทําขอ้มลูแผนที�
ทะเบยีนทรัพยส์นิ (แผนที�
กายภาพ)ดว้ยระบบ สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์

400,000.00 สว่นการคลงั, กองคลงั,
สํานักคลงั

เพื�อจัดทําขอ้มลูแผนที� กายภาพใน
ระบบสารสน เทศทางภมูศิาสตรใ์ห ้
คลอบคลมุพื�นที�องคก์าร บรหิารสว่น
ตําบลชาํ ผักแพว

จัดทําขอ้มลูแผนที�กายภาพ หมูท่ี� 1 - 10 ตําบลชาํ
ผักแพว

100.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการบรูณาการบรหิารจัด
การศนูยป์ฏบิตักิารรว่มใน การ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น
อําเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุี

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการเพิ�มประ สทิธภิาพ
ศนูยป์ฏบิตักิาร รว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์าร ปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น อําเภอแกง่คอย

สนับสนุนศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม ในการชว่ยเหลอื
ประชาชนของ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น
อําเภอแกง่คอย (อบต.ชะอม)

101.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
และบคุลากรสู่
การบรหิาร
จัดการที�ดี

โครงการฝึกอบรมและจัดทํา
แผนป้องกนัและปราบปราม การ
ทจุรติ

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

พนักงาน ลกูจา้ง ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
และผูนํ้า, แกนนําชมุชน

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วาม รูด้า้นการป้องกนัและ
ปราบ ปรามการทจุรติและดําเนนิ การจัดทําแผน
ป้องกนั และปราบปรามการทจุรติ

102.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและ
การเกษตร

โครงการฝึกอบรมและศกึษา
พัฒนาอาชพีของตําบลชาํผัก
แพว

50,000.00
สว่นสวสัดกิารสงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, สํานัก
สวสัดกิารสงัคม

เพื�อใหป้ระชาชนมอีาชพี และมรีายได ้
เพิ�มขึ�น

กลุม่อาชพีภายในตําบล

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ชาํผักแพว มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 85 โครงการ จํานวนเงนิ 21,987,110 บาท มกีารเบกิจา่ย
งบประมาณ จํานวน 85 โครงการ จํานวนเงนิ 21,334,217 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 29 8,841,000.00 29 8,841,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 19 11,541,098.20 19 11,541,098.20

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 32 250,289.00 32 250,289.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 4 651,980.00 4 651,980.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 1 49,850.00 1 49,850.00

รวม 85 21,334,217.20 85 21,334,217.20

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

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย
นํ�า สายบา้นนางพยอม ทอง
ขวญั หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผัก
แพว

470,000.00 455,000.00 455,000.00 15,000.00

2.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย
นํ�าสายขา้งวดับา้นดง หมูท่ี�
1 ตําบลชาํผักแพว

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00

3.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุลอกคลองชาํ
ผักแพว หมู ่1 (ชว่งฝายบา้น
นายนลิ - ฝายบา้นนพินธ)์
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แกง่คอย จังหวดัสระบรุี

460,000.00 460,000.00 460,000.00 0.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ โครงการขดุลอกคลองหลงั 354,000.00 347,000.00 347,000.00 7,000.00



สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

ฝาย หมูท่ี� 2 ตําบลชาํผัก
แพว

5.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุทอ่เมน
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี� 4
ตําบลชาํผักแพว

497,000.00 497,000.00 497,000.00 0.00

6.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย
นํ�า สายบา้น นางบวัลา หมู่
ที� 6 ตําบลชาํผักแพว

424,000.00 424,000.00 424,000.00 0.00

7.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุทอ่เมน
ประปาสายบา้นนายสม
บณูณ ์หมูท่ี� 10 ตําบลชาํผัก
แพว

139,000.00 138,000.00 138,000.00 1,000.00

8.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีปยูางแอสฟัลท ์ตกิ
คอนกรตีสายทางเขา้ประปา
หมูท่ี� 2 ตําบลชาํผักแพว

452,000.00 452,000.00 452,000.00 0.00

9.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นนางสมคดิ สดุสาล ีหมู่
ที� 3 ตําบลชาํผักแพว

105,500.00 105,000.00 105,000.00 500.00

10.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้น นายสภุเศรษฐ์
แสงทองสวุรรณ หมูท่ี� 3
ตําบลชาํผักแพว

332,000.00 332,000.00 332,000.00 0.00

11.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายถงัประปา หมูท่ี� 4 ตําบล
ชาํผักแพว

105,500.00 105,000.00 105,000.00 500.00

12.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นผูใ้หญ ่หมูท่ี� 5
ตําบลชาํผักแพว

297,000.00 296,000.00 296,000.00 1,000.00

13.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
PARA-ASPHALT
CONCRETE ซอยบา้นนาย
ชมุพล แกว้มณี หมูท่ี� 6
ตําบลชาํผักแพว

360,000.00 315,000.00 315,000.00 45,000.00

14.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีโดยปยูางแอส ปู
ยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
หมูท่ี� 7 ตําบลชาํผักแพว

430,000.00 430,000.00 430,000.00 0.00

15.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนดนิ
ลกูรัง สายบา้นนางหวน
แสงแกว้ หมูท่ี� 7 ตําบลชาํ
ผักแพว

69,500.00 64,000.00 64,000.00 5,500.00

16.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งทางเทา้
คสล. ซอยบา้นนางวนัเพ็ญ
รุง่เรอืง หมูท่ี� 7 ตําบลชาํผัก
แพว

43,300.00 42,000.00 42,000.00 1,300.00

17.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายจรญิ พันธธ์ิ
กาญ หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผัก
แพว

498,000.00 483,000.00 483,000.00 15,000.00

18.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีโดยปยูางแอส ปู
ยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นนายใบ ฮยุจันทรา
หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00

19.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คสล.สายบา้นนางทเุรยีน
ดาสขุ หมูท่ี� 9 ตําบลชาํผัก
แพว

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00

20.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายคําไผ ่อนิทร์
สาท หมูท่ี� 10 ตําบลชาํผัก
แพว

470,000.00 459,000.00 459,000.00 11,000.00

21.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คสล.สายบา้น นาย
เกรยีงศกัดิ� (ชว่งที� 2) หมูท่ี�
10 ตําบลชาํผักแพว

466,000.00 466,000.00 466,000.00 0.00

22.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา
เอนกประสงคศ์นูยพั์ฒนา
เด็กเล็กขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลชาํผักแพว
(ศพด.โรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว) (กองการศกึษา)

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00

23.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งตอ่เตมิ
อาคาร หอ้งครัวบรเิวณ
อาคารสํานัก งานองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล ชาํผัก
แพว

380,000.00 330,000.00 330,000.00 50,000.00



24.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุลอกคลองชาํ
ผัก แพว (ชว่งสะพานวดัวงั
แพ - ฝายโคกกรงุ) หมูท่ี� 5
ตําบลชาํผักแพว

492,000.00 471,000.00 471,000.00 21,000.00

25.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุลอกวชัพชื
คลอง ชลประทาน (ชว่งที�
2) หมูท่ี� 9 ตําบลชาํผักแพว

147,700.00 138,000.00 138,000.00 9,700.00

26.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
บรเิวณวดัชาํผักแพว หมูท่ี� 3
ตําบลชาํผักแพว

315,000.00 314,000.00 314,000.00 1,000.00

27.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการยา้ยเครื�องออก
กําลงักาย กลางแจง้พรอ้ม
ตดิ ตั �งใหม ่บรเิวณดา้นหนา้
อบต.ชาํผักแพว หมูท่ี� 5
ตําบลชาํผักแพว

190,790.00 190,000.00 190,000.00 790.00

28.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุเสาธง รวม
งานทาสรัี �วดา้นหนา้
อบต.ชาํผักแพว หมูท่ี� 5
ตําบลชาํผักแพว

66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00

29.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการเปลี�ยนถงักรองนํ�า
บาดาลหมูบ่า้น หมูท่ี� 4
ตําบลชาํผักแพว

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิี
งานรัฐพธิ ีและประเพณี
วฒันธรรม อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุ ีประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัไฟป่า

30,000.00 22,050.00 22,050.00 7,950.00

32. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน

30,000.00 16,990.00 16,990.00 13,010.00

33. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่จัดการเรยีน
การสอนรายหวั)

144,500.00 144,500.00 144,500.00 0.00

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่อาหารกลาง
วนัศนูยพั์ฒนาเด็ก)

411,600.00 369,160.00 369,160.00 42,440.00

35. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตํายลชาํ
ผักแพว (คา่การจัดการ
ศกึษา)

84,920.00 63,280.00 63,280.00 21,640.00

36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัสนุทริ
กาวาส

360,000.00 296,800.00 296,800.00 63,200.00

37. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว

840,000.00 781,020.00 781,020.00 58,980.00

38. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัโคก
กรงุ

1,040,000.00 904,000.00 904,000.00 136,000.00

39. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดับา้นดง

280,000.00 225,020.00 225,020.00 54,980.00

40. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสง่เสรมิงาน
ประเพณีแหเ่ทยีนเขา้
พรรษา

12,000.00 8,010.00 8,010.00 3,990.00

41. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการเสรมิสรา้ง
ครอบครัวอบอุน่

30,000.00 29,550.00 29,550.00 450.00

42. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการธรรมะกบัผูส้งูอายุ 30,000.00 29,150.00 29,150.00 850.00

43. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการผูส้งูวยัใสใ่จ
สขุภาพ

30,000.00 29,150.00 29,150.00 850.00

44. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
ลอยกระทง

68,000.00 56,100.00 56,100.00 11,900.00

45. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 6,742,800.00 6,716,500.00 6,716,500.00 26,300.00

46. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 1,738,000.00 1,737,600.00 1,737,600.00 400.00

47. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00



การศกึษาและสวสัดกิาร

48. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตั ิ
การจติอาสาภยัพบิตั ิ

75,000.00 64,218.20 64,218.20 10,781.80

49. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการฝึกอบรมแกนนํา
และชมุชนคดัแยกขยะ

30,000.00 29,350.00 29,350.00 650.00

50. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 1

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

51. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 1

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

52. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
1

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

53. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 2

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

54. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 2

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

55. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
2

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

56. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 3

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

57. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 3

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

58. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
3

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

59. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 4

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

60. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 4

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

61. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
4

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

62. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 5

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

63. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 5

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

64. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
5

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

65. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 6

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

66. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 6

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

67. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
6

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

68. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 7

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

69. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 7

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

70. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
7

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

71. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ โครงการพัฒนาระบบ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00



สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 8

72. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 8

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

73. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
8

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

74. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 9

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

75. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 9

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

76. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
9

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

77. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลโรงเรยีนและ
ชมุชน (บา้นสะอาด อนามยั
ดชีวีติสมบรูณ)์ หมูท่ี� 10

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

78. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสบืสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมูท่ี� 10

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

79. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคขาดสารไอโอดนี หมูท่ี�
10

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

80. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการป้องกนัและ
ควบคมุไขเ้ลอืดออก

30,000.00 20,939.00 20,939.00 9,061.00

81. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการประชมุประชาคม
แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

5,000.00 2,425.00 2,425.00 2,575.00

82. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการฝึกอบรมสมัมนา
ศกึษาดงูาน

230,000.00 229,555.00 229,555.00 445.00

83. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการจัดทําขอ้มลูแผนที�
ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ
(แผนที�กายภาพ)ดว้ยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

84. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการบรูณาการบรหิาร
จัดการศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

85. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและ
การเกษตร

โครงการฝึกอบรมและ
ศกึษาพัฒนาอาชพีของ
ตําบลชาํผักแพว

50,000.00 49,850.00 49,850.00 150.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2563
อบต.ชําผกัแพว แกง่คอย จ.สระบรุ ี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 72 69,206,790.00 37 9,343,290.00 29 8,841,000.00 29 8,841,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 48 16,324,000.00 25 12,218,120.00 19 11,541,098.20 19 11,541,098.20

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 33 310,000.00 33 260,000.00 32 250,289.00 32 250,289.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 11 1,325,000.00 6 675,000.00 4 651,980.00 4 651,980.00

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 4 460,000.00 1 50,000.00 1 49,850.00 1 49,850.00

รวม 168 87,625,790.00 102 22,546,410.00 85 21,334,217.20 85 21,334,217.20

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ชาํผักแพว ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอด
จนโครงการตา่งๆ 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 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว 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 - -

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�อจะไดพ้จิารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 24 มนีาคม 2564

                                                              นายกอบต.ชาํผักแพว

ขอ้มลู ณ 24/03/2564


