
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

****************************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
"สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
2.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี  
5.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ  
6.การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. การพัฒนาด้านสังคม 
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

34 39,705,287.39 25 20,941,00.000 37 84,354,000.00 47 90,299,000.00 75 231,963,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 15,310,000.00 32 15,073,000.00 37 25,304,400.00 40 28,209,400.00 40 28,209,400.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 1,050,000.00 8 1,050,000.00 9 1,300,000.00 11 1,340,000.00 12 1,390,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 27 15,901,000.00 25 15,111,000.00 30 18,764,000.00 33 18,079,858.00 33 18,054,000.00 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

8 4,350,000.00 8 4,550,000.00 11 6,840,000.00 11 6,840,000.00 11 6,840,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

14 3,565,000.00 12 915,000.00 17 35,250,000.00 18 36,325,000.00 19 36,325,000.00 

รวม 121 79,881,287.39.00 110 57,640,000.00 141 171,812,400.00 160 181,093,258.00 190 322,781,400.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 44,459,908 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 10 5,629,192.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 15,100,020.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 90,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 18 14,630,696.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3 5,900,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 3,110,000.00 

รวม 66 44,459,908.00 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

จัดท าป้ายสัญลักษณ์ทาง
จราจร สัญญาณไฟ
กระพริบโซล่าเซลล์และ
ไฟจราจรตามแหล่ง
ชุมชน 

73,192.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยจราจร 

จัดท าป้ายสัญลักษณ์ทางจราจร 
สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์
และไฟจราจรตามแหล่งชุมชน
พื้นที่ต าบลศาลายา 

2. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลอง 
ตาคง 

455,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองตาคง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ยาว 150 เมตร กว้าง 3 
เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 

3. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ซ่อมแซมระบบผลิต
น้ าประปาในเขตพื้นท่ี 
อบต.ศาลายา 

200,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบผลิตน้ าประปา -ขยายเขต
โดยวางท่อเมนประปา PE Ø 2-
4 นิ้ว หรือวางท่อ BS-M ขนาด 
Ø 3 นิ้ว ในพื้นที่ -ท าความ
สะอาดหอถัง 
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ตั้งจ่ายจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

เช่าท่ีดิน 985,000.00 กองช่าง เพื่อก่อสร้างถนนในการ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และการ
เดินเข้า-ออกโรงพยาบาล
พุทธมณฑล 

เช่าท่ีดินธรณสีงฆ์บางส่วนของ
โฉนดที่ดินเลขท่ี 15116 ของ 
วัดมกุฏกษัตริยาราม  

5. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ 
หมู่ที่ 1 

1,064,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและไดม้าตรฐาน 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร กวาง 4.00 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตร.ม. 

6. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ซอยสุวรรณดี (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 1 

639,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
300.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร 

7. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยตรงช้าม
ซอย อบต.ศาลายา 21 
หมู่ที่ 3 

364,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและไดม้าตรฐาน 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร หรือมี
พืน้ท่ีด าเนินการรวมฝาบ่อพัก 
ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ า คสล.  
สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 
90.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
จ านวน 10 บ่อ 

8. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยตรงช้าม
ซอย อบต.ศาลายา 25 
หมู่ที่ 3 

364,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและไดม้าตรฐาน 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร หรือมี
พืน้ท่ีด าเนินการรวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ า คสล.  
สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 
90.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
จ านวน 10 บ่อ 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท 
โอนลด 

ตั้งจ่ายจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ตั้งจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 490,000  บาทบาท 

 

ตั้งจ่ายจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา ตั้งจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน 170,000 บาท 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยตรงช้าม
ซอย อบต.ศาลายา 29 
หมู่ที่ 3 

364,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและไดม้าตรฐาน 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร หรือ
มีพืนท่ีด าเนินการรวมฝาบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ า คสล.  
สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 
90.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
จ านวน 10 บ่อ 

10. การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
(บริเวณเลียบคลองทวี
วัฒนา) หมู่ที่ 5 

1,121,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

วางท่อ PE ศก. ขนาด Ø 90 มม. 
PN 10 (Class100) ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 860.00 เมตร 
และวางท่อ BS-M ขนาด ศก.3 
นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
480.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
และตดิตั้ง 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 ส านักปลดั เพื่อเป็นการสร้าง
กิจกรรมใหเ้ด็กในพ้ืนท่ีได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายาและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม) 4,024,020.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และโรงเรียนในเขต อบต.
ศาลายา 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน 773,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามวัย 

จัดซื้ออาหารกลางวัน ให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ศาลายา 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

773,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ี
สื่อการเรียนการสอนตาม
วัยอันเหมาะสม 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
โอนลด 

ตั้งจ่ายจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ตั้งจ่ายไว้ 35,900 บาท 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียน 

5,000.00 ส านักปลดั ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม 

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 ศูนย์ 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ 0.00 ส านักปลดั เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 
ศูนย์ 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

20,000.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 
ศูนย์ 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันไหว้คร ู 2,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ถึง
ประเพณีอันดีงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 
ศูนย์ 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 2,000.00 ส านักปลดั เพื่อสร้างสายใยความรัก
ความผูกพันระหว่างแม่
และลูก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 
ศูนย์ 

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

400,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากการ
อ่านมากขึ้น 

หมู่ที่ 1-5 วันละ 2 ฉบับ 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนคา่ใช้ 
จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ) ในเขต 
อบต.ศาลายา 

8,000,000.00 ส านักปลดั เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ) ในเข 
อบต.ศาลายา และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับ
อาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ) ในเขต อบต.
ศาลายา 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
โอนลด 

ตั้งจ่ายจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา ตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบนักเรียนและค่าพัฒนาผู้เรียน 113,000 บาท 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
โอนลด 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
โอนลด 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ศาลายา 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ศาลายา ได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ศาลายา 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศาลายา 
จ านวน 30 คน 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

773,000.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
การศึกษา เช่น -จัดซื้อ
หนังสือเรียน -จัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน -จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีน -จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ฯลฯ  

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา  

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และเผยแพร่พระเกียรติ
คุณสถาบัน
พระมหากษตัริย์และงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

200,000.00 ส านักปลดั เพื่อเทิดพระเกยีรติและ
เผยแพร่พระเกยีรตคิุณ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ์

10,000.00 ส านักปลดั เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนในเขตอบต.ศาลายา 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แห่เทียนพรรษา 30,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล
ศาลายา  

27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

ประเพณีตักบาตรท้องน้ า
ในวันลอยกระทง 

63,000.00 ส านักปลดั เพื่อเป็นการสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล
ศาลายา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

28. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจดังานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

5,000.00 ส านักปลดั เพื่ออุดหนุนอ าเภอพุทธ
มณฑลส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

อ าเภอพุทธมณฑล 

29. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจดังานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินี พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

5,000.00 ส านักปลดั เพื่ออุดหนุนอ าเภอพุทธ
มณฑลส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถในรัช
การที่ 9 

อ าเภอพุทธมณฑล 

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจดังานพิธีน้อม
ร าลึกเนื่องในคลา้ยวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  

10,000.00 ส านักปลดั เพื่ออุดหนุนอ าเภอพุทธ
มณฑลส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 

อ าเภอพุทธมณฑล 

31. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการตาม
ในการจัดงานโครงการจัด
งานพิธีวันเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 
 
 

5,000.00 ส านักปลดั เพื่ออุดหนุนอ าเภอพุทธ
มณฑลส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการจดังานพิธีวัน
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

อุดหนุนอ าเภอพุทธมณฑล 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
โอนลด 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
โอนลด 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้15,000 บาท  
โอนลด 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

1,036,938.00 ส านักปลดั เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ
ประชาชนท่ีประสบภัย
ธรรมชาต ิ

ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน
ในพื้นที่ต าบลศาลายา 

33. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับ
ประชาชนท่ัวไปและ
สถานศึกษาในเขตอบต.
ศาลายา 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชน/
นักเรียน/นักศึกษา ได้
รู้จักป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 

34. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

0.00 ส านักปลดั เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

พนักงาน อบต. และประชาชน
ทั่วไป 

35. การพัฒนาด้าน
สังคม 
 

ลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน 3,000.00 ส านักปลดั เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

36. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันมิให้
ประชาชนป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

พื้นที ่อบต.ศาลายา 

37. การพัฒนาด้าน
สังคม 

อบรมและศึกษาดูงาน
สาธารณสุขของ
ประชาชนแกนน าสุขภาพ 

500,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
พื้นที่ต าบลศาลายา จ านวน 150 
คน 

38. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

65,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตต าบล
ศาลายา 

สุนัข และแมวในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายาไดร้ับการฉดีวัคซีนทุกตัว 

39. การพัฒนาด้าน
สังคม 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชน 

245,858.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

หมู่ที่ 1 - 5 

40. การพัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

100,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 5 
หมู่บ้าน 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
1,000,000 บาท  
โอนลด 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

41. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

0.00 ส านักปลดั เพือ่เพิ่มโอกาสด้าน
แนวความคิดที่ดีให้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุด้าน
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมในชุมชนจิต
อาสา 

กลุ่มผูสู้งอายุ จ านวน 200 ราย 

42. การพัฒนาด้าน
สังคม 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,534,100.00 ส านักปลดั เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบล
ศาลายาไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลศาลายา 

43. การพัฒนาด้าน
สังคม 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,633,800.00 ส านักปลดั เพื่อให้ผู้พิการในต าบล
ศาลายาไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการในเขตต าบลศาลายา 

44. การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ใน
ต าบลศาลายาไดร้ับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตต าบล
ศาลายา 

45. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ให้ความรู้ด้านยาเสพติด
แก่เด็กนักเรยีน เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็ก นักเรียน 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดรู้้ถึงภัยของยา
เสพติด 

เด็ก นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

46. การพัฒนาด้าน
สังคม 

วัยรุ่นวัยใสห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

50,000.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และรณรงคต์่อต้านยา
เสพติดร่วมถึงส่งเสรมิ
การแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

เด็ก นักเรียน และเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลศาลายา 

47. การพัฒนาด้าน
สังคม 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่บุคลากรของ 
อบต.ศาลายาและ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต.ศาลายา และ
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
ด้านกฎหมาย 

บุคลากรของ อบต.ศาลายา และ
ประชาชนท่ัวไป 

48. การพัฒนาด้าน
สังคม 
 
 

อบรมแม่และเด็กแรกเกดิ 20,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ความรู้แก่มารดา
การดูแลทารกแรกเกิด 

มารดาทีล่งทะเบียนเด็กแรกเกิด
ในเขตอบต.ศาลายา จ านวน 20 
คน 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
1,000,000 บาท  
โอนลด 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

49. การพัฒนาด้าน
สังคม 

ช่วยเหลือทุนการศึกษา 100,000.00 ส านักปลดั เพื่อช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตอบต.ศาลายา 

50. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่ม
สตร ี

0.00 ส านักปลดั เพื่อเพ่ิมโอกาสด้าน
แนวความคิดที่ดีให้แก่
กลุ่มสตรี ดา้น
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมในชุมชนจิต
อาสา 

กลุ่มสตรีจ านวน 200 ราย 

51. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

อบรมอาชีพเสรมิเพิ่ม
รายได ้

50,000.00 ส านักปลดั เพื่อเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

ผู้ร่วมกิจกรรม 100 ราย 

52. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการตลาดของ
ประชาชนหรือกลุม่อาชีพ
ในเขต อบต.ศาลายา 

20,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในการผลิต
สินค้าตลอดจนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
การตลาด 

ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มอาชีพ
ในเขตอบต.ศาลายา จ านวน 30 
คน 

53. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อบรมให้ความรู้ในการท า
ตลาดออนไลน ์

20,000.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมการตลาด
แบบใหม่และเพิ่มยอด
จ าหน่ายสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ และการ
บริการ 

ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มอาชีพ
ในเขตอบต.ศาลายา จ านวน 30 
คน 

54. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 
 

บริการก าจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

5,500,000.00 ส านักปลดั เพื่อบริการก าจดัขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลูให้กับ
ประชาชน 

บริการจดัเก็บขยะ หมู่ที่ 1-5 

55. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

เมืองน่าอยู่ 200,000.00 ส านักปลดั เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ริม
ถนนและรมิคลองให้
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและรมิ
คลองในพ้ืนท่ีต าบลศาลายา 

56. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

ก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในคลองต่าง ๆ 
ในพื้นที่ต าบลศาลายา 

200,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อบ ารุงรักษาคลองใน
ต าบลศาลายา 

พื้นที่ต าบลศาลายา 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
300,000 บาท  โอนลด 

 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
10,000 บาท โอนลด 

 

ตั้งจ่ายจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ตั้งจ่ายไว้ 16,000 บาท 

 

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
50,000 บาท โอนลด 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

57. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 

20,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้
บริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา 

ประชาชนผู้มารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

58. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

อบรมให้ความรู้การช าระ
ภาษีตามกฎหมาย
ก าหนด 

140,000.00 กองคลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการช าระภาษี
เกี่ยวกับการยืนแบบ
ช าระภาษีตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

59. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างพนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชน 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและผู้น า
ชุมชนมีความรู้ มี
ศักยภาพมากข้ึน 

สนับสนุนการฝึกอบรมสมัมนา 
ทั้งที่อบต.ด าเนินการเอง/กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอ่ืน 

60. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน 
และพนักงานอบต. ได้รับ
ความรู ้

อบต.ศาลายา 

61. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุงข้อมลู
งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

1,500,000.00 กองคลัง เพื่อให้หน่วยงานมือ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบุัน
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

62. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

เช่าท่ีดิน 400,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้มีสถานท่ีที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

ที่ดินของวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 
ต าบลศาลายา, วัดสาลวัน หมู่ที่ 
5 ต าบลศาลายา  

63. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี
 
 

ประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0.00 ส านักปลดั เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 - 5 
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งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
50,000 บาท โอนลด 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

64. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

0.00 ส านักปลดั เพื่อน าแผนชุมชนมาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1-5 

65. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

ขยายจุดตดิตั้งระบบ
กระจายเสียงไรส้ายหมู่ที่ 
1 - 5 

700,000.00 ส านักปลดั เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 5 ต าบลศาลายา 

66. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พื้นที่หน้าอาคาร
ส านักงาน 

350,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สาย
งาม และเป็นที่น่ัง
พักผ่อนและรอรับบริการ
ส าหรับประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ่อปลา
บริเวณหน้าส านักงานและ
บริเวณหอถังประปา 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 39,623,520.79 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 31,491,497.59 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 14 8,725,232.00 4 2,087,232.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 12,515,254.90 9 11,774,231.70 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 5,400.00 1 5,400.00 

การพัฒนาด้านสังคม 7 13,504,326.79 7 13,504,326.79 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 2 4,199,492.10 1 4,099,492.10 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 4 673,815.00 2 20,815.00 

รวม 37 39,623,520.79 24 31,491,497.59 

 
หมายเหตุ  กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไป จ าวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 7,391,000.00 บาท  
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กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

ค่าเช่าท่ีดินของวัดมกุฏกษัตริยาราม หมู่ท่ี 1 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

จัดท าป้ายสัญลักษณ์ทาง
จราจร สัญญาณไฟ
กระพริบโซล่าเซลล์และไฟ
จราจรตามแหล่งชุมชน 

73,192.00 72,000.00 72,000.00 1,192.00 

2. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองตาคง  
หมู่ที่ 1 

455,000.00 370,000.00 0.00 85,000.00 

3. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

4. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ปู่ทรัพย์ย่าอยู่ หมู่ที่ 1 

1,064,000.00 1,050,000.00 0.00 14,000.00 

5. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยสุวรรณดี (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่1 

639,000.00 630,000.00 0.00 9,000.00 

6. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าตรงข้ามซอย
อบต.ศาลายา 21หมู่ที่ 3 

364,000.00 360,000.00 0.00 4,000.00 

7. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าตรงข้ามซอย 
อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 
 
 

364,000.00 360,000.00 0.00 4,000.00 
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กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าตรงข้ามซอย 
อบต.ศาลายา 29 หมู่ที่ 3 

364,000.00 360,000.00 0.00 4,000.00 

9. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ปรับปรุงระบบน้ าประปา
(บริเวณเลียบคลองทวี
วัฒนา) หมู่ที่ 5 

1,121,000.00 888,000.00 0.00 233,000.00 

10. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยลุงบุญ  
หมู่ที่ 2,3 

830,000.00 830,000.00 0.00 830,000.00 

11. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยดาวทอง 2  
หมู่ที่ 2,3 

1,710,000.00 1,710,000.00 0.00 1,710,000.00 

12. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ซ่อมแซมบ่อพักน้ าพร้อมฝา
ท่อช ารุด บริเวณหน้า 
ที่ท าการ อบต.ศาลายา
และฟุตบาททางเท้าหน้า
โรงงานเก็ตเตอร์ฟาร์ม่า 
จ ากัด หมู่ที่ 1 

80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

13. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในต าบล หมู่ที่ 1 – 5 
 

680,232.00 680,232.00 680,232.00 0.00 

14. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ต าแหล่งชุมชน หมู่ที่ 1 – 5 
 

1,305,000.00 1,305,000.00 1,305,000.00 0.00 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม)  4,024,020.00 3,759,191.90 3,018,168.70 264,828.10 
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ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 

 

ค่าจัดกรเรียนการสอนรายหัว 

 

ค่าจัดซ้ือหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา 

 

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 490,000.00 490,000.00 283,000.00 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 170,000.00 170,000.00 113,000.00 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

35,900.00 35,900.00 35,900.00 0.00 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.อุดหนุนส่วนราชการ 8,000,000.00 7,845,480.00 7,845,480.00 154,520.00 

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 113,000.00 113,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

200,000.00 35,020.00 35,020.00 164,980.00 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีตักบาตร
ท้องน้ าในวันลอยกระทง 

63,000.00 56,663.00 56,663.00 6,337.00 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดพิธีถวายบังคม
พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดขยะฯ 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

ค่าเช่าท่ีดินของวัดสุวรรณาราม หมู่ท่ี 1  
และวัดสาลวัน หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลายา 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. การพัฒนาด้านสังคม เงินส ารองจ่าย 
 

1,036,938.00 1,025,658.79 1,025,658.79 11,279.21 

25. การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

26. การพัฒนาด้านสังคม โครงการฉีดวัคซนีป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

65,000.00 25,910.00 25,910.00 39,090.00 

27. การพัฒนาด้านสังคม เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

245,858.00 245,858.00 245,858.00 0.00 

28. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,534,100.00 10,534,100.00 10,534,100.00 0.00 

29. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 1,633,800.00 1,633,800.00 1,633,800.00 0.00 

30. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 36,000.00 36,000.00 6,000.00 

31. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องตลาดออนไลน์ 

20,000.00 5,400.00 5,400.00 14,600.00 

32. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

5,500,000.00 4,099,492.10 4,099,492.10 1,400,507.90 

33. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในคลองต่างๆใน
พ้ืนที่ต าบลศาลายา 

200,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

34. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาส าหรับ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 

20,000.00 18,000.00 0.00 2,000.00 

35. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 



~ 18 ~ 

 

กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ชุดเครื่องรับวิทยุ 
กระจายเสียงชนิดไร้สาย 
 

700,000.00 635,000.00 0.00 65,000.00 

37. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

4,815.00 4,815.00 4,815.00 0.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

47 90,299,000.00 10 5,629,192.00 14 8,725,232.00 4 2,087,232.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

40 28,209,400.00 21 15,100,020.00 9 12,515,254.90 9 11,774,231.70 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

11 1,340,000.00 4 90,000.00 1 5,400.00 1 5,400.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม 33 18,079,858.00 18 14,630,696.00 7 13,504,326.79 7 13,504,326.79 

5.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

11 6,840,000.00 3 5,900,000.00 2 4,199,492.10 1 4,099,492.10 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

18 36,325,000.00 10 3,110,000.00 4 673,815.00 2 20,815.00 

รวม 160 181,093,258.00 66 44,459,908.00 37 39,623,520.79 24 31,491,497.59 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าตรงข้ามซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าตรงข้ามซอย อบต.ศาลายา 29 หมู่ที่ 3 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   
 

   
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าตรงข้ามซอย อบต.ศาลายา 21 หมู่ที่ 3 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ หมู่ที่ 1 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   
 

   
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอสุวรรณดี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ซ่อมแซมถนนพร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ าถนนหน้า อบต.ศาลายา และซ่อมแซมฟุตบาททางเท้า 

ถนนศาลายา – บางเตย (หน้าโรงงานเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า) หมู่ที่ 1, 3 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   
 

   
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดาวทอง 2 หมู่ที่ 2, 3 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 5 

     
 

     
 

 
จัดซื้อยางมะตอย 

   
 

ซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปาบาดาล 
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จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปาบาดาล 

    
 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
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จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

   
 

   
 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม (เปลี่ยนสารกรองโรงกรองน้ าดื่ม) 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง 

    
 

    
 

น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 

    
 

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี 

   
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

   
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

อบรมให้ความรู้ในการท าตลาดออนไลน์ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    
 

    
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

   
 

    
 
 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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มอบสิ่งของเพื่ออุปโภค/บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    
3 

    
 

จัดตั้งศูนย์ห่วงใยแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 

   
 

   
 
 
 



~ 31 ~ 

 
ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   
 

   
 

จัดตั้งจดุตรวจ/จุดสกัดตามมาตรการคัดกรองควบคุมการเดินทางข้างจังหวัดและรักษาความสงบเรียบร้อย 
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การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

   
 

   
 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

      
กิจกรรมจิตอาสา 
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โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

   
 

   
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

บริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   
 

จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต าบลศาลายา 

     
 

     
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้สากล 
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ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา 

    
 

   
 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาเว็บไซต์ อบต.ศาลายา 
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ขยายจุดติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 5 

     
 

     
 
ซ. คณะกรรมการ 

 1. กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายชยุตธน บุญทน ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ประธานคณะกรรมการ 
2. นายจุมพล สอนเสริม ผู้แทนตามสัดส่วนของรองนายก อบต. กรรมการ 
3. นางใหญ่ แป้นเยน็สุข ผู้แทนตามสัดส่วนของรองนายก อบต. กรรมการ 
4. ผศ.ดร.แหวนทอง บุญค า ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
5. ร.ต.ต.ประยูร กลิน่ผล ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
6. นายถิระนันท์ จีวะสังข์ ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
7. นายประทุม สวัสดิ์น า ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสมัย ลบล้ าเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ร.ต.ธรรมรัตน ์ อรุณสินประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. ท้องถิ่นอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
11. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุทธมณฑล กรรมการ 
12. เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
13. สาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
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14. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรรมการ 
15. ร.ต.ต.สมโชค เพ็งเล็ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
16. นางณัชรีย์ ภระมรทัต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
17. นายชญภูมิ ทองเสริม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
18. นายชยุตธน บุญทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการและเลขานุการ 
19. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสรัญญาร์ ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. นายธีรวัฒน ์ นิราศโศก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

4. นายปกรณ์ เกตุเหม ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

5. นางส ารวย ค าหวาน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

6. นางสาวเบญจวรรณ แก่นลออ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

7. นางสาวสุชาดา บ าเพ็ญทาน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

8. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานกุาร 

9. นางสาวสรัญญาร ์ ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายวัลลภ ภูนาสอน ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสมหมาย สังขบ์ุญลือ ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 

3. นางสาวจงดี เศรษฐอ านวย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

4. นางชญรัตน์ ทองเสริม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

5. พัฒนาการอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ กรรมการ 

7. นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อ านวยการกกองคลัง กรรมการ 

8. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

9. นางยุพา เขียวค ารพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 นายสุทัศน์ สวัสดิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสาวสุพัตรา บ าเพ็ญทาน ผู้แทนตามสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. กรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                     

ประกาศ ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นางสาวทิพวรรณ  ข าอาจ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 
 

 


