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ประกาศ อบต.ชาํผักแพว
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั�ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่น
รว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและ
ประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�นใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้ังภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ชาํผักแพว จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั�งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการอบ
ต.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 5 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 99 69,772,800.00 95 48,038,100.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 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 73 โครงการ งบประมาณ 17,771,008 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ได ้
ดงันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 19 3,991,500.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 27 13,204,507.77

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 18 215,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 6 300,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 3 60,000.00

รวม 73 17,771,007.77

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ชาํผักแพว มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ย
งานทรีบั
ผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ



28/4/65 10:34 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app03) 182.53.196.226 : 9137663EE7D957EE757A6380EE19AA44

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp 2/10

1. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งฝายกกัเกบ็
นํ�า หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผักแพว
(แกไ้ข ฉบบัที� 1/2563,2564)

499,000.00 สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าไว ้ใชใ้น การ
อปุโภค-บรโิภค ใชใ้น การเกษตร

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ระดบักกัเกบ็ นํ�าสงูจาก
ทอ้งคลองเดมิ 2 ม.

2.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งผนังกั�นนํ�า
หนิ เรยีงยาแนวบรเิวณฝายป่า
ไผ ่หมูท่ี� 5 ตําบลชาํผักแพว
(แกไ้ข ฉบบัที� 1/2563,2564)

19,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อป้องกนัการเซาะและ การทรดุตวั
ของดนิ แกไ้ข ปัญหาความเดอืดรอ้น
ของ ประชาชน

ปรมิาณงานขนาด Slop กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรอืมี
พื�นที�ไม ่นอ้ยกวา่ 540 ตารางเมตร

3.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�าคอน
กรตีเสรมิเหล็ก สายบา้น นาง
อมร ขนุทองเล็ก ถงึ คลอง
โคกกรงุ หมูท่ี� 7 ตําบลชาํผัก
แพว (แกไ้ข ฉบบัที�
3/2563,2564)

324,500.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานทอ่ คสล. มอก.ชั�น 3 ชนดิ ปากลิ�นรางขนาด ศก. 0.40
x 1.00 เมตร จํานวน 305 ทอ่น รวมบอ่พักนํ�าขนาด 1.00 x 1.00 x
1.00 พรอ้ม ฝา ปิดตะแกรงเหล็ก จํานวน 13.00 บอ่

4.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุระบบทอ่สง่
นํ�าประปาภายในหมูบ่า้น หมูท่ี�
8 ตําบลชาํผักแพว (แกไ้ข
ฉบบัที� 1/2563,2564)

300,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหม้นํี�าประปาใช ้อยา่งเพยีงพอกบั
ความ ตอ้งการของประชาชน หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

5.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายบา้นนายประพาส หมูท่ี� 8
ตําบลชาํผักแพว

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.25 เมตร ยาว 155 เมตร และ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก

6.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง
สายบา้นนายทองหลอ่ สทิธิ
พรม หมูท่ี� 2 ตําบลชาํผักแพว
(แกไ้ข ฉบบัที� 1/2563,2564)

97,100.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00เมตร ยาว 560 เมตร สงู
จากระดบัเดมิเฉลี�ย 0.45 เมตร หรอืมพีื�นที�ผวิ จราจรไมน่อ้ยกวา่
2,800.00 ตารางเมตร รวมทอ่ระบาย นํ�า คสล. มอก.ชั�น 3 ศก. 0.30
x 1.00 เมตร จํานนวน 2 จดุ

7.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอน กรี
ตโดยปยูางแอสฟัลทต์กิคอน
กรตี สายประปา-บา้นนางสนุยี์
หมูท่ี� 3 ตําบลชาํผักแพว

499,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคม ใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตรหนา 0.05 เมตร หรอืพื�นที�
ผวิจราจรไม ่นอ้ยกวา่ 1,560 ตารางเมตร

8.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายโรงอฐิบลอ๊ค หมูท่ี� 6 - 5
ตําบลชาํผักแพว (แกไ้ข ฉบบั
ที� 4/2564)

480,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมพีื�นที�ผวิ จราจรไมน่อ้ยกวา่ 720.00 ตารางเมตร

9.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอน กรี
ตโดยปทูบัแอสฟัลทต์กิคอน
กรตี ซอยศาลา SML หมูท่ี� 6
ตําบลชาํผักแพว (แกไ้ข ฉบบั
ที� 4/2564)

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงานหนา 5.00 ซม. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
237.00 เมตร หรอืมพีื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ย กวา่ 948.00 ตารางเมตร

10.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายที�ราชพัสด ุหมูท่ี� 7 ตําบล
ชาํผักแพว (แกไ้ข ฉบบัที�
1/2563,2564)

190,900.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน หมูท่ี� 7 ตําบลชาํผักแพว

11.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายประปาเดมิ หมูท่ี� 9 ตําบล
ชาํผักแพว(เปลี�ยนแปลง ฉบบั
ที� 1/2563,2564)

499,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ปรมิาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00เมตร ยาว 180 เมตร หนา
0.15 เซนตเิมตร หรอืมพีื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ย กวา่ 720.00 ตาราง
เมตร

12. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นนายสมนกึ นอ้ยนาด ีหมูท่ี�
1 ตําบลชาํผักแพว (เพิ�มเตมิ
ฉบบัที� 1/2563,2564)

159,000.00 สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื�นที�ผวิจราจรไม ่นอ้ยกวา่ 252.00 ตารางเมตร
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สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โยธา, กอง
ประปา

13.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นนายปัญญา รักชาต ิหมูท่ี�
4 ตําบลชาํผักแพว (เพิ�มเตมิ
ฉบบัที� 1/2563,2564)

412,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื�นที�ผวิจราจร ไมน่อ้ยกวา่ 552.00 ตร.ม.

14.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ
พรอ้มลงลกูรัง บา้นดอนจาน
หมูท่ี� 4 ตําบลชาํผักแพว (เพิ�ม
เตมิ ฉบบัที� 1/2563,2564)

202,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการ คมนาคมใหส้ะดวก
และ ไดม้าตรฐาน

ผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หรอืพื�นที� ผวิจราจร
ไมน่อ้ยกวา่ 652.00 ตารางเมตร

15.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายบา้นนางสาหรา่ย หมูท่ี� 4
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แกง่คอย จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อแกไ้ขปัญหาการอดุตนัของขยะ
ขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.25 เมตร ยาว 158.00 เมตร
พรอ้มฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 เมตร ยาว 1.00 เมตร
จํานวน 158.00 แผน่ พรอ้มป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

16.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายสนอง ภธูร หมูท่ี�
4 ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แกง่คอย จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อพัฒนาดา้นการคมนาคมใหส้ะดวก
และไดม้าตรฐาน

ขนาดผวิจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 87.00 ตารางเมตร

17.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการปรับปรงุระบบทอ่สง่
นํ�าประปาภายในหมูบ่า้น หมูท่ี�
5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แกง่คอย จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที�มนํี�าอปุโภค -
บรโิภคไดเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ

ปรมิาณงาน ขนาดทอ่ PVC. ศก. 3 นิ�ว จํานวน ทอ่น ทอ่ PVC.
ขนาด ศก. 2 นิ�ว จํานวน ทอ่น พรอ้มป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

18.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการยา้ยทอ่เมนตป์ระปา
ชว่งสะพานตา่งระดบั
มอเตอรเ์วย ์หมูท่ี� 5 ตําบลชาํ
ผักแพว อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อยา้ยทอ่เมนตป์ระปาหลกีเลี�ยงเสน้
ทางการคมนาคม สายมอเตอรเ์วย์

ทอ่ประปาเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 นิ�ว ชว่งสะพานตา่งระดบั ระยะทาง
630 เมตร

19.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสรา้ง
พื�นฐาน

โครงการเปลี�ยนฝารางระบาย
นํ�า สายบา้นนายประเสรฐิ
คลองระบายนํ�าชว่งที� 2 หมูท่ี�
8 ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แกง่คอย จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อแกไ้ขปัญหาการอดุตนัของขยะ
ปรมิาณงานขนาดปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.25 เมตร ยาว
113.00 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 เมตร ยาว 1.00
เมตร/แผน่ จํานวน 113 แผน่ พรอ้มป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย

20.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิี
งานรัฐพธิ ีและประเพณี
วฒันธรรม อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการจัดงาน ใน วนัสําคญั
ตา่งๆระดบั อําเภอ เพื�อสนับสนุนที�ทําการปกครอง อําเภอแกง่คอย

21.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการเกี�ยวกบัการปกป้อง
สถาบนัสําคญัของชาตกิาร
สรา้งความปรองดอง สมานฉ
นท์

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั สถาบนัสําคญั
ของชาติ ประชาชนทั�วไปในเขต ตําบล

22.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

 โครงการป้องกนัแกไ้ขและ
เฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ

50,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรักษาความปลอดภยั ในชวีติ และ
ทรัพยส์นิภาย ในตําบล จัดสายตรวจรักษาความปลอด ภยัภายในตําบล

23.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงั
ไฟป่า

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อลดปัญหาการทําลาย ป่า ไมแ้ละ
สรา้งจติสํานกึ การ อนุรักษ์ป่าไม ้ ป่าไมใ้นพื�นที�เขตตําบล

24. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ

โครงการป้องกนัและลดอบุตั ิ
เหตทุางถนน

60,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

เพื�อลดอบุตัเิหตทุางถนน ใน ชว่ง
เทศกาลตา่งๆ

จัดตั�งจดุตรวจ ใหบ้รกิารประชา ชนที�สญัจรไปมา
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ศกึษาและ
สวสัดกิาร

สํานักงาน
ปลดั อบต.

25.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ประสทิธภิาพอาสาสมคัรป้อง
กนัฝ่ายพลเรอีน (อปพร.)

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดฝึกอบรมทบทวน ใหค้วามรูแ้ละ
สนับสนุน การปฏบิตังิานในดา้น อาสา
สมคัรป้องกนัฝ่าย ตา่งๆของ พลเรอีน
(อปพร.)

จัดใหม้กีารฝึกอบรมทบทวน ใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัฝ่าย พล
เรอีน (อปพร.)

26.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษาของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสวนตําบลชาํผักแพว
(คา่จัดการเรยีนการสอน ราย
หวั)

153,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหเ้ด็กมสีื�อการเรยีน รูท้ี� หลากหลาย
และเพยีง พอตอ่ความตอ้งการของ เด็ก

นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ตําบลชาํผักแพวมสีื�อการเรยีน รูท้ี�
หลากหลาย

27.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การ บรหิารสถานศกึษาของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว
(คา่อาหาร กลางวนัศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

441,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน เด็กมสีขุภาพอนามยัแข็งแรง พรอ้มศกึษาเลา่เรยีน

28.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษาของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลชาํผักแพว
(คา่การจัดการศกึษา)

101,700.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อจัดสรรสําหรับเด็ก ปฐมวยั (อาย ุ3 -
5 ปี) ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เพื�อเป็นคา่
หนังสอืเรยีน คา่อปุกรณก์ารเรยีน คา่
เครื�องแบบนักเรยีน คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กตําบลชาํ ผักแพว จํานวน 2 ศนูย์

29.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัสนุทรกิา
วาส

360,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั สนุทรกิาวาส

30.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว

840,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั ชาํผักแพว

31.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดัโคกกรงุ

1,040,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั โคกกรงุ

32.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลาง วนัโรงเรยีนวดับา้นดง

280,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน เด็กนักเรยีนโรงเรยีนวดั บา้นดง

33.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)

172,458.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ อนามยั ของเด็ก
นักเรยีน โรงเรยีนและศนูยพั์ฒนาเด็ก เล็กในเขตตําบล

34.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

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

15,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนทํา กจิกรรม รว่มกนัใน
วนัแห ่เที�ยนเขา้ พรรษา ประชาชนในเขตตําบลเขา้รว่ม กจิกรรม

35.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการป้องกนัการตั�งครรภ์
กอ่นวยัอนัควร

30,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อป้องกนัการตั�งครรภ ์กอ่นวยัอนัควร เด็กนักเรยีน เยาวชน ประชาชน ทั�วไปในเขตตําบล

36.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการอบรมพัฒนาศกัย
ภาพผูด้แูลผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร

30,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อพัฒนาศกัยภาพผูด้แูล ผูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิาร ประชาชนในเขต อบต.

37.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่
สตรตํีาบลชาํผักแพว

50,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสง่เสรมิความรูเ้พิ�มพนู ประสทิธภิาพ
องคก์รบท บาทสตรรีะดบัหมูบ่า้น ระดบั
ตําบลเพื�อสง่เสรมิ การวางแผนบทบาท
สตร ีใหม้ปีระสทิธภิาพในการ ปฏบิตังิาน
อยา่งถกูตอ้ง การสง่เสรมิอาชพีใน กลุม่
สตรี

จัดอบรมความรูค้วามเขา้ใจ เรื�องสง่เสรมิความรูเ้พิ�มพนูบท บาท
ของสตรมีากขึ�นเพื�อสรา้ง การมสีว่นรว่มในการทํากจิกรรม และแก ้
ปัญหารว่มกนัในการพัฒ นาหมูบ่า้นโดยมกีลุม่องคก์ร ดําเนนิการ
อยา่งชดัเจน
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38. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการกฬีาสานสมัพันธ์
ตา้นภยัยาเสพตดิตําบล ชาํผัก
แพว

300,000.00 สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิการละสนับ สนุนให ้เยาวชน
และ ประชาชนไดแ้สดง ออก ในเชงิการ
กฬีา เพื�อสง่ เสรมิใหเ้ยาวชนและ ประ
ชาชนมสีขุภาพที�สมบรูณ ์ทั�ง รา่งกาย
และจติใจ

จัดการแชง่ขนีกฬีาสําหรับ เยาวชน ประชาชน และชมุชน
ดงันี�1.จัดการแขง่ขนัฟตุบอล 2.จัดการแขง่ขนัเซปักตะกรอ้
3.จัดการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล 4.จัดการแขง่ขนัเปตอง 5.กฬีาประ
เภทอื�นๆ จัดซื�ออปุกรณก์ฬีาหมูบ่า้นฯลฯ

39.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการจัดกจิกรรม งานวนั
เด็กแหง่ชาติ

20,463.77

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนเล็งเห็น ถงึ ความ
สําคญัของเด็ก ซึ�งเป็น ทรัพยากรบคุคล
ของชาติ

จัดกจิกรรมวนัเด็ก มกีารแสดง บนเวท ีประกวดวาดภาพ ระบายสี
และแจกของขวญั ของ รางวลัใหก้บัเด็ก และอาหาร เครื�องดื�ม
เลี�ยงเด็ก จัดมหรสพ การแสดง ฯลฯ

40.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
สงกรานต"์รดนํ�าขอพรผูส้งู
อาย"ุ

100,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณีของทอ้ง
ถิ�นให ้สบืตอ่ไป ผูส้งูอายใุนตําบลชาํผักแพว

41.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
ลอยกระทง

85,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อปลกูฝังจติสํานกึใน การอนุรักษ์ขนบ
ธรรม เนยีมประเพณีวฒันธรรม ทอ้งถิ�น
และศาสนา

ประชาชนทั�วไปเขา้รว่มกจิกรรม

42.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการกําจัดวชัพชื ผักตบ
ชวา (คลองสวยนํ�าใส คนไทย
มคีวามสขุ)

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนม ีสว่นรว่มในการรว่ม
กนั บํารงุรักษา แมนํ่�า ลําคลองแหลง่นํ�า
สาธารณะ สามารถใช ้ไดจ้รงิทกุเสน้ทาง
ไมม่อีปุสรรคจาก ผักตบชวารว่มทั�งวชั
พชืตา่งๆ

แหลง่นํ�าภายในตําบล

43.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพี
ผูส้งูอายุ

6,971,486.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่ส้งูอายุ ใหไ้ด ้100 % ของจํานวน ผูส้งูอายทุี�มสีทิธไิดรั้บ

44.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพี
ผูพ้กิาร

1,906,400.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่พ้กิาร ใหไ้ด ้100% ของจํานวน ผูพ้กิาร

45.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพี
ผูต้ดิเชื�อเอดส์

18,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจัดสรรเงนิสวสัดกิาร ใหแ้กผู่ต้ดิเชื�อ
เอดส์ ใหไ้ด ้100% ของจํานวน ผูต้ดิเชื�อเอดส์

46.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สงัคม การ
ศกึษาและ
สวสัดกิาร

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตั ิ
การ จติอาสาภยัพบิตั ิ(เพิ�ม
เตมิ ฉบบัที� 1/2563,2564)

60,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพ และความเขม้
แข็ง ใหแ้กอ่งคก์ร

อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการ ปฏบิตังิานใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน จติอาสา
ในเขตตําบลชาํผักแพว จํานวน 50 คน

47.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการฝึกอบรมและแกน นํา
ชมุชนคดัแยกขยะ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

ประชาชนมจีติสํานกึ ตระหนักถงึความ
สําคญั ในการคดัแยกขยะ

จัดกจิกรรมใหค้วามรูแ้ละ สรา้งจติสํานกึในการลด ปัญหาขยะครัว
เรอืนดว้ย การคดัแยกขยะ

48.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้

50,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
และตระ หนักถงึอตัรายของโรค พษิสนัุข
บา้

จัดอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เรื�องโรคพษิสขุนักบา้ และการ
ดแูลเลี�ยงสตัวอ์ยา่งถกูตอ้ง

49.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติ
สมบรูณ)์ หมูท่ี� 2

9,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัในครัว
เรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ นา
อนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 2

50.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม หมูท่ี� 2

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้นม
ดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ วงั
มะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 2

51. ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรค ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 2

5,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และการ

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 2
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สาธารณสขุ สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

52.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรค ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 3

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และการ
เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 3

53.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติ
สมบรูณ)์ หมูท่ี� 5

9,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัในครัว
เรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ นา
อนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 5

54.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม หมูท่ี� 5

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้นม
ดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ วงั
มะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 5

55.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติ
สมบรูณ)์ หมูท่ี� 6

9,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัในครัว
เรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ นา
อนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 6

56.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม หมูท่ี� 6

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้นม
ดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ วงั
มะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 6

57.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรค ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 6

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และการ
เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 6

58.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติ
สมบรูณ)์ หมูท่ี� 7

9,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัในครัว
เรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ นา
อนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 7

59.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม หมูท่ี� 7

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้นม
ดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ วงั
มะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 7

60.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรค ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 7

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และการ
เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 7

61.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภิ
บาลโรงเรยีนและชมุชน (บา้น
สะอาด อนามยัด ีชวีติ
สมบรูณ)์ หมูท่ี� 9

9,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงค ์สง่เสรมิใหม้ ีพัฒนาและ
ทําความ สะอาดบา้นตามหลกัสขุา ภิ
บาล สง่เสรมิพฤตกิรรม สขุอนามยัในครัว
เรอืน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มพัฒ นา
อนามยัที�ส ิ�งแวดลอ้ม ในหมูบ่า้น

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 9

62.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการสบืสานพระราชปณิ
ธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม หมูท่ี� 9

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกรตุุน้ใหส้ตรใีนหมู ่บา้นตรวจเตา้นม
ดว้ยตน เอง เพื�อคน้หาและเฝ้าระ วงั
มะเร็งเตา้นม ลดอตัรา การตายดว้ย
มะเร็งเตา้นม

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 9

63.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรค ขาดสารไอโอดนี หมูท่ี� 9

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหค้วามรูก้ารควบคมุ ป้องกนัโรค
ขากสารไอโอ ดนีแกป่ระชาชน และการ
เลอืกบรโิภคสารไอโอดนี

สนับสนุนการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี� 9

64. ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ

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

65,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

- เพื�อลดอตัราการป่วย และตายจากโรค
ไขเ้ลอืดออก - เพื�อควบคมุแหลง่ เพาะ
พันธล์กูนํ�า ยงุลายทกุหลงัคาเรอืน

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

65.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

โครงการประชมุประชาคม
แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหม้กีารจัดทําประ ชาคม ในหมูบ่า้น
ในการ จัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ�น

ประชาชนในตําบลไดม้สีว่นรว่ม แสดงความคดิเห็นและพัฒนา
หมูบ่า้นตนเอง

66.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

โครงการจัดฝึกอบรมสมัมนา
ศกึษาดงูาน

210,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและ ศกัยภาพของ
บคุลากรใน การปฏบิตังิาน

จัดฝึกอบรม ผูบ้รหิาร สมาชกิ สภาอบต.พนักงานสว่นตําบล และ
ผูนํ้าชมุชน

67.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

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

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดการเลอืกตั�งผู ้บรหิารและสมาชกิ
สภา ทอ้งถิ�น องคก์รมคีณะผูบ้รหิารและสภา องคก์ารบรหิารเพื�อปฏบิตัหินา้ที�

68.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

โครงการบรูณาการบรหิารจัด
การศนูยป์ฏบิตักิารรว่มใน การ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น
อําเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุี

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการเพิ�มประ สทิธภิาพศนูย์
ปฏบิตักิาร รว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์าร ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�น อําเภอแกง่คอย

สนับสนุนศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม ในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น อําเภอแกง่คอย (อบต.ชะอม)

69.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัปฏบิตั ิ
ตามมาตรฐานคณุธรรมจรยิ
ธรรม ใหก้บัพนักงาน ลกูจา้ง
ผูบ้รหิาร และสมาชสิภา อบต.

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความ รูค้วามเขา้ใจ
ในการปฏ ิบตัหินา้ที�อยา่งมคีณุ ธรรมและ
จรยิธรรม

จัดกจิกรรมอบรมสง่เสรมิและ พัฒนาความรูด้า้นมาตรฐาน
คณุธรรม จรยิธรรม

70.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
องคก์รและ
บคุลากรสูก่าร
บรหิารจัดการที�
ดี

โครงการฝึกอบรมและจัดทํา
แผนป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

พนักงาน ลกูจา้ง ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
และผูนํ้า, แกนนําชมุชน

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วาม รูด้า้นการป้องกนัและปราบ ปรามการ
ทจุรติและดําเนนิ การจัดทําแผนป้องกนั และปราบปรามการทจุรติ

71.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและ
การเกษตร

โครงการฝึกอบรมแกนนําดา้น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

สรา้งแกนนําในการ อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

จัดกจิกรรมตามโครงการ อบรมแกนนําดา้นอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ�งแวดลอ้ม

72.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและ
การเกษตร

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื
อนัเนื�องมาจากพระราชดํารฯิ
(เพิ�มเตมิ ฉบบัที�
1/2563,2564)

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนในตําบล ชว่ยกนั
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละป่าไม ้
แลว้ กพั็นธุพ์ชืดั�งเดมิใหค้งอยู ่ในพื�นที�

จัดกจิกรรมใหค้วามรู ้เรื�องการ อนุรักษ์ธรรมชาตป่ิาไม ้และรว่ม
รว่มกนัดแูลตน้ไม ้แลว้กเ็พิ�มปร ิปรมิาณพันธุพ์ชืในพื�นที� โดยแบง่
เป็น 3 กจิกรรม 1. กจิกรรมของอาสาสมคัร ปกปักรักษาทรัพยากร
2. กจิกรรมบํารงุและดแูล ตน้ไมถ้นนสายพฤกษศาสตร ์3. กจิกรรม
ฝึกอบรมแกนนํา ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม

73.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและ
การเกษตร

โครงการขดุลอกคลองชาํผัก
แพว หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผักแพว
อําเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุี

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อกําจัดวชัพชื บรเิวณคลองสง่นํ�าให ้
นํ�าสามารถไหลเวยีนไดด้ี

ปากคลองกวา้งเฉลี�ย 20 เมตร ยาว 890 เมตร ขดุลกึจากทอ้ง
คลองเดมิเฉลี�ย 1.20 เมตร หรอืมปีรมิาณขดุดนิไมน่อ้ยกวา่
12,585.00 ลบ.ม. พรอ้มป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ชาํผักแพว มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 31 โครงการ จํานวนเงนิ 16,724,444 บาท มกีารเบกิจา่ย
งบประมาณ จํานวน 31 โครงการ จํานวนเงนิ 16,113,846 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื�นฐาน 11 3,835,000.00 11 3,835,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 17 12,010,635.92 17 12,010,635.92

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 1 45,810.00 1 45,810.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 2 222,400.00 2 222,400.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร

รวม 31 16,113,845.92 31 16,113,845.92

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

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งฝายกกั
เกบ็นํ�า หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผัก
แพว

499,000.00 498,000.00 498,000.00 1,000.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า
คอน กรตีเสรมิเหล็ก สาย
บา้น นางอมร ขนุทองเล็ก

324,500.00 324,000.00 324,000.00 500.00
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ถงึ คลองโคกกรงุ หมูท่ี� 7
ตําบลชาํผักแพว

3.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุระบบทอ่
สง่ นํ�าประปาภายในหมูบ่า้น
หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00

4.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย
นํ�า สายบา้นนายประพาส
หมูท่ี� 8 ตําบลชาํผักแพว

310,000.00 300,000.00 300,000.00 10,000.00

5.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนนคอน
กรตีโดยปยูางแอสฟัลทต์กิ
คอน กรตี สายประปา-บา้น
นางสนุยี ์หมูท่ี� 3 ตําบลชาํ
ผักแพว

499,000.00 492,000.00 492,000.00 7,000.00

6.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายโรงอฐิบลอ๊ค หมูท่ี� 6 -
5 ตําบลชาํผักแพว

480,000.00 479,000.00 479,000.00 1,000.00

7.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายที�ราชพัสด ุหมูท่ี� 7
ตําบลชาํผักแพว

190,900.00 190,000.00 190,000.00 900.00

8.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
สายประปาเดมิ หมูท่ี� 9
ตําบลชาํผักแพว

499,000.00 494,000.00 494,000.00 5,000.00

9.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นนายสมนกึ นอ้ยนาดี
หมูท่ี� 1 ตําบลชาํผักแพว

159,000.00 159,000.00 159,000.00 0.00

10.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นนายปัญญา รักชาต ิหมู่
ที� 4 ตําบลชาํผักแพว

412,000.00 399,000.00 399,000.00 13,000.00

11.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ
พรอ้มลงลกูรัง บา้นดอน
จาน หมูท่ี� 4 ตําบลชาํผัก
แพว

202,000.00 201,000.00 201,000.00 1,000.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการจัดงานพระราชพธิี
งานรัฐพธิ ีการจัดกจิกรรม
จติอาสาในวนัสําคญัของ
ไทย และประเพณี
วฒันธรรม อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน

60,000.00 35,550.00 35,550.00 24,450.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่จัดการเรยีน
การสอนรายหวั)

153,000.00 108,800.00 108,800.00 44,200.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ชาํผักแพว (คา่อาหารกลาง
วนัศนูยพั์ฒนาเด็ก)

441,000.00 355,880.00 355,880.00 85,120.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตํายลชาํ
ผักแพว (คา่การจัดการ
ศกึษา)

101,700.00 72,320.00 72,320.00 29,380.00

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัสนุทริ
กาวาส

360,000.00 291,100.00 291,100.00 68,900.00

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัชาํผัก
แพว

840,000.00 784,950.00 784,950.00 55,050.00

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดัโคก
กรงุ

1,040,000.00 965,366.00 965,366.00 74,634.00

20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวดับา้นดง

280,000.00 230,600.00 230,600.00 49,400.00

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

คา่อาหารเสรมิ (นม)
(ยกเลกิ)

172,458.00 123,419.92 123,419.92 49,038.08

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการป้องกนัการตั�ง
ครรภก์อ่นวยัอนัควร

30,000.00 20,650.00 20,650.00 9,350.00

23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการอบรมพัฒนาศกัย
ภาพผูด้แูลผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร

30,000.00 29,450.00 29,450.00 550.00

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม โครงการพัฒนาศกัยภาพ 50,000.00 49,950.00 49,950.00 50.00
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การศกึษาและสวสัดกิาร กลุม่ สตรตํีาบลชาํผักแพว

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร

โครงการสบืสานประเพณี
ลอยกระทง

85,000.00 71,600.00 71,600.00 13,400.00

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 6,971,486.00 6,964,000.00 6,964,000.00 7,486.00

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร เบี�ยยงัชพีความพกิาร 1,906,400.00 1,859,000.00 1,859,000.00 47,400.00

28. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม
การศกึษาและสวสัดกิาร เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00

29. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุข
บา้

50,000.00 45,810.00 45,810.00 4,190.00

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการฝึกอบรมสมัมนา
ศกึษาดงูาน

210,000.00 202,400.00 202,400.00 7,600.00

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและ
บคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี

โครงการบรูณาการบรหิาร
จัดการศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น อําเภอแกง่คอย
จังหวดัสระบรุี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
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 99 69,772,800.00 19 3,991,500.00 11 3,835,000.00 11 3,835,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ สงัคม การศกึษาและสวสัดกิาร 49 16,304,000.00 27 13,204,507.77 17 12,010,635.92 17 12,010,635.92

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 48 410,000.00 18 215,000.00 1 45,810.00 1 45,810.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รและบคุลากรสูก่ารบรหิารจัดการที�ดี 12 1,375,000.00 6 300,000.00 2 222,400.00 2 222,400.00

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 4 926,000.00 3 60,000.00

รวม 212 88,787,800.00 73 17,771,007.77 31 16,113,845.92 31 16,113,845.92

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ชาํผักแพว ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 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 - -
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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� 28 เมษายน 2565

                                                              นายก อบต.ชาํผักแพว 

ขอ้มลู ณ 28/04/2565


