


คํานํา 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผล การ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค)การบริหารส+วนตำบลแชะ เพื่อให/เป0นไปตามรัฐธรรมนูญแห+ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน ให/องค)กรปกครองส+วนท/องถ่ิน สภา
ท/องถ่ิน และผู/บริหารท/องถ่ินเป>ดเผยข/อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให/ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมี
กลไกให/ประชาชนในท/องถ่ินมีส+วนร+วมด/วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ)และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค)การบริหารส+วนตำบล พ.ศ.2537 แก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 58/5 กําหนดให/นายกองค)การบริหารส+วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ี
ได/แถลงไว/ต+อสภาองค)การบริหารส+วนตำบลเป0นประจำทุกป� จึงได/จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให/ทราบโดยทั่วกัน 

องค)การบริหารส+วนตำบลแชะ หวังเป0นอย+างยิ่งว+ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะเป0นอีก
หน่ึงช+องทางในการเผยแพร+ประชาสัมพันธ)การปฏิบัติงานขององค)การบริหารส+วนตำบลแชะ ไปสู+ประชาชนใน
ท/องถ่ินและประชาชนทั่วไป 

ขอขอบคุณผู/เก่ียวข/อง ที่ให/ความร+วมมืออนุเคราะห)ข/อมูลในการจัดทำ และหากมีข/อผิดพลาดประการ
ใดขออภัยไว/ ณ โอกาสนี้ 
 

องค)การบริหารส+วนตำบลแชะ 
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1 | ห น � า  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ส�วนที่ 1 
ข�อมูลทั่วไป 

 
องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ ได�จัดทำแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป� (พ.ศ.๒๕61 

– ๒๕๖5) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ#านการมีส#วนร#วมของ
ประชาชน เช#น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟBงปBญหาและความต�องการที่แท�จริง
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ก#อนนํามาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว�ในแผนพัฒนา 5 ป� ต#อไป 

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให� 
องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ินต�องรายงานผลการดําเนินงานต#อประชาชนในเร่ืองการจัดทำงบประมาณ การใช�
จ#าย และการดําเนินงานในรอบป� เพ่ือให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาองค!กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๓๐ (๕) กําหนดให�ผู�บริหารองค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต#อ สภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให�ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย#างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

ดังน้ัน เพ่ือการปฏิบัติให�เปLนไปตามเจตนารมณ!ของรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาองค!กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๓๐(๕) องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มาเพ่ือให�ประชาชน
ได�มีส#วนร#วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน� (Vision) เพ่ือการพัฒนาให�เปLนชุมชนตามที่คาดหวังในอนาคต ดังน้ี 
  “น้ำไหล ไฟสว#าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาเปLนสุข” 
 พันธกิจ (Mission) 
 ๑) การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งเพ่ือให�ได�รับการบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานที่ดี และเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 
 ๒) การบริหารจัดการเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอย#างถูกสุขลักษณะ 
 ๓) การส#งเสริม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค!กร ครอบครัว และตัวบุคคลในด�านต#าง ๆ 
 ๔) สนับสนุนการมีส#วนร#วมจากทุกส#วนท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 ๑) ประชาชนได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย!สินอย#าง
ทั่วถึง 
 ๒) ชุมชนน#าอยู# และสิ่งแวดล�อมท่ีดีปราศจากมลพิษ 
 ๓) ชุมชนเข�มแข็งองค!กรมีศักยภาพ และประชาชนมีรายได�พอเพียง 
 ๔) การบริหารจัดการท่ีดีแบบบูรณาการ และมีส#วนร#วม 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

 ยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีดังต#อไปนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสานต�อแนวทางพระราชดำริ 
  ๑) ประสาน และบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู#หัว ฯ 
เม่ือป� ๒๕๓๘ เพ่ือแก�ไข และปUองกันปBญหาอุทกภัยอย#างเปLนระบบ 
  ๒) พัฒนาขุดลอกคูคลองสงวน และเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรเพื่อการอุปโภค และบริโภค
รวมท้ังวางโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือแก�ไขปBญหาน้ำท#วม และน้ำแล�ง 
  ๓) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
  ๑) ส#งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให�เปLนไปตามมาตรฐานการศึกษาให�เปLนผู�มี
คุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒) การพัฒนา และเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากรศึกษา นักเรียน) ให�
เปLนผู�มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๓) ส#งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาการเกษตร 
  ๑) ลดต�นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค#าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให�มีคุณภาพมี
มาตรฐาน สากลโดยการร#วมมือ และให�ความร#วมมือกับหน#วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
  ๒) ส#งเสริม และพัฒนาเครือข#ายผู�นำด�านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
  ๓) ส#งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค�าทางการเกษตร และเพิ่มช#องทางตลาด 
  ๔) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสังคม 
  ๑) ส#งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู�นำชุมชน คณะกรรมการหมู#บ�าน และชุมชนให�เข�มแข็ง 
  ๒) ส#งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
  ๓) ส#งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
ผู�ด�อยโอกาส ประชาชน  
  ๔) ปUองกัน และแก�ไขปBญหาการเสพ การผลิต และการจำหน#ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๕. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑) ส#งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให�มีสุขภาพแข็งแรงโดยให�การ
เรียนรู�การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปUองกันโรค การใช�ยาอย#างถูกต�อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน! และการเข�ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการ
แพทย! 
  ๒) การปUองกัน การควบคุมการแพร#ระบาดของโรคติดต#อ 
 ๖. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ๑) การจัดให�มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษา 
  ๒) การจัดให�มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  ๓) การจัดให�มีผังเมืองของท�องถ่ิน และผังเมืองรวม 
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  ๔) การสร�าง และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมระหว#างองค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
 ๗. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาการท�องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  ๑) พัฒนาฟWXนฟู และส#งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษ!สืบสานต#อ และเชื่อมโยงสู#กิจกรรมการท#องเท่ียว 
  ๒) พัฒนา และฟWXนฟูแหล#งท#องเที่ยว สร�างแหล#งท#องเท่ียวใหม# รวมท้ังกิจกรรมด�านการ
ท#องเท่ียว   
  ๓) ส#งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข#งขันกีฬาประเภทต#าง ๆ รวมถึงการ
สร�างความเปLนเลิศทางด�านกีฬา 
 ๘. ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ให�รองรับการปฏิบัติภารกิจหน�าท่ี ตามท่ีกฎหมาย
กำหนดอย#างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให�ได�รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู� เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร#วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
  ๓) ส#งเสริม สนับสนุนประชาชนให�มีส#วนร#วมในการกำหนดนโยบาย และความต�องการของ
ประชาชนในการพัฒนา 
 ๙. ยุทธศาสตร�ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สิน 
  ๑) ส#งเสริม สนับสนุน และร#วมมือกับส#วนราชการ หน#วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค!กรที่
เก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อมในการปUองกันภัย และการช#วยเหลือผู�ประสบภัย 
  ๒) ส#งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครปUองกันภัยฝ[ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยการจราจร และการปUองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๐. ยุทธศาสตร�ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
  ๑) พัฒนาฟWXนฟู และอนุรักษ!ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล#งน้ำ ลุ#มน้ำลำคลอง และป[าไม�ให�มี
ความอุดมสมบูรณ! 
  ๒) รณรงค!สร�างจิตสำนึกเพื่อปUองกัน และแก�ไขปBญหามลพิษ และปBญหาสิ่งแวดล�อมของ
ชุมชนท�องถ่ินทุกระดับ   
  ๓) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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สภาพทั่วไป 
 

ที่ตั้งของหมู�บ�าน ชุมชน หรือตำบล 
องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ เดิมพื้นที่การปกครองของอำเภอครบุรี ข้ึนอยู#ในเขตการปกครองของ

อำเภอ  กระโทก (อำเภอโชคชัยในปBจจุบัน) ได�รับการยกฐานะเปLนก่ิงอำเภอ ประมาณป� พ.ศ. ๒๔๕๐ มีเขต
การปกครองรวม ๓ ตำบล คือ ตำบลแชะ ตำบลจระเข�หิน และตำบลสระตะเคียน มีชื่อเรียกว#า “ก่ิงอำเภอ
แชะ” สำหรับคำว#า “แชะ” ความหมายในสำเนียงภาษาพ้ืนเมืองหมายถึง “แฉะ” ซ่ึงคำพูดว#า “แฉะ” สำเนียง
จะสูงฟBงได�ว#า “แชะ” ส#วนท่ีว#าการก่ิงอำเภอได�ต้ังอยู#ด�านทิศตะวันตกของหมู#บ�านแชะ การท่ีได�ชื่อว#าเปLนบ�าน
แชะจากปากคำของผู�สูงอายุในหมู#บ�านมาจากสภาพของหมู#บ�านเปLนต่ำชั้น และมีโคลนตมทั่วไปการสัญจร
ลำบากชาวบ�านจึงเรียกกันว#า “บ�านแชะ” 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนองค!การบริหารส#วนตำบลแชะ มีรูปแบบที่เกิดข้ึนมาจากอิทธิพลของสภาพภูมิ
ประเทศ จึงทำให�เกิดการตั้งถ่ินฐานเปLนชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีลำแชะไหลผ#านทางทิศ
ใต�ของชุมชน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในระยะแรก ๆ จะเริ่มก#อตัวจากทิศตะวันตกของชุมชน ซ่ึงมีทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๒๐๗๑ เปLนเส�นทางที่นำเข�าสู#ชุมชนต#อมาเม่ือชุมชนมีการขยายตัวการตั้งถ่ินฐานของชุมชนจึง
ขยายตัวไปทางทิศตะวันออก และทางตอนบนของชุมชนเนื่องจากอิทธิพลของเส�นทางคมนาคม 

จากลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนตำบลแชะที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศท่ีมีถนนสาย
หลักผ#านบริเวณชุมชนทำให�ชุมชนองค!การบริหารส#วนตำบลแชะเปLนศูนย!กลางการบริการด�านการขนส#งสินค�า 
และคลังสินค�า นอกจากนี้พ้ืนท่ีองค!การบริหารส#วนตำบลแชะ ยังเปLนพื้นท่ีที่มีการเกษตรมากเปLนอันดับต�น ๆ 
ของพ้ืนที่อำเภอครบุรี ทำให�พ้ืนที่ชุมชนองค!การบริหารส#วนตำบลแชะเปLนพื้นที่ผลิตผลิตผลทางการเกษตร
ให�กับอำเภอครบุรี และพื้นที่ใกล�เคียง 

องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ ตั้งอยู#ในบริเวณพ้ืนท่ีราบทางตอนบนของอำเภอครบุรี โดยมีลำแชะ
ไหลผ#านทางทิศใต� และมีอาณาเขตติดต#อกับพ้ืนที่ใกล�เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต#อกับตำบลทุ#งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต�   ติดต#อกับตำบลบ�านใหม# อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดต#อกับตำบลเฉลียง และตำบลตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก   ติดต#อกับตำบลอรพิมพ! และตำบลจะเข�หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองค!การบริหารส#วนตำบลแชะ เปLนพื้นที่ราบสูงเนินเขาเปLนส#วนใหญ# 
และพื้นที่ราบสูงเนินเขาจะอยู#ทางตอนบนของพ้ืนท่ี คือ บริเวณบ�านพนาหนองหิน หมู# ๗ บ�านขาคีม หมู# ๖ 
บ�านหนองมะค#า หมู# ๙ บ�านโนนมะขามปUอม หมู# ๕ และพ้ืนที่บ�านหนองรัง หมู# ๒ บางส#วน ส#วนพื้นท่ีทาง
ตอนล#างเปLนพื้นที่ราบลุ#ม ได�แก# บ�านดอนกรูด หมู# ๑ บ�านดอนสง#างาม หมู# ๑๐ บ�านแชะ หมู# ๓ และบ�านแชะ 
หมู# ๔ มีแม#น้ำลำแชะ ไหลผ#านทางตอนใต�ของพื้นท่ี           
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เขตการปกครอง 
  องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ ซ่ึงอยู#ในเขตการปกครองของอำเภอครบุรี ได�รับการจัดตั้งเปLน
องค!การบริหารส#วนตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2539 ยกฐานะตำบลแชะ บางส#วนข้ึนเปLนองค!การบริหารส#วนตำบล ในปBจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ี 11 หมู#บ�าน 
มีพื้นที่ท้ังหมด 84 ตารางกิโลเมตร ได�แก# 
  หมู#ท่ี ๑ บ�านดอนกรูด                หมู#ท่ี ๗ บ�านพนาหนองหิน 
  หมู#ท่ี ๒ บ�านหนองรัง                  หมู#ท่ี ๘ บ�านถนนกลาง 
  หมู#ท่ี ๓ บ�านแชะ                         หมู#ท่ี ๙ บ�านหนองมะค#า  
  หมู#ท่ี ๔ บ�านแชะ                       หมู#ท่ี ๑๐ บ�านดอนสง#างาม 
  หมู#ท่ี ๕ บ�านโนนมะขามปUอม         หมู#ท่ี ๑๑ บ�านโนนทอง 
  หมู#ท่ี ๖ บ�านขาคีม 

ข�อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 ลักษณะโครงสร�างของประชากรในเขตพ้ืนที่องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ สามารถแบ#งเปLนเพศชาย 
และเพศหญิงได� ดังน้ี 

หมู#ท่ี หมู#บ�าน 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
0 - 31 15 46 3 
1 บ�านดอนกรูด   446 404 850 286 
2 บ�านหนองรัง   682 667 1,349 421 
3 บ�านแชะ   222 248 470 344 
4 บ�านแชะ   119 95 214 177 
5 บ�านโนนมะขามปUอม   313 314 627 226 
6 บ�านขาคีม   312 308 620 188 
7 บ�านพนาหนองหิน   354 377 731 227 
8 บ�านถนนกลาง   489 532 1,021 479 
9 บ�านหนองมะค#า   344 339 683 253 

10 บ�านดอนสง#างาม   363 367 730 211 
11 บ�านโนนทอง   237 252 489 222 

รวมท้ังหมด 3,912 คน 3,918 คน 7,830 คน 3,037 ครัวเรือน 

 จากข�อมูลโครงสร�างของประชากรในพื้นที่องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ จะเห็นได�ว#าประชากรใน
พื้นที่องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ มีจำนวนประชากรเพศชาย จำนวน 3,912 คน และมีจำนวนประชากร
เพศหญิง จำนวน 3,918 คน รวมจำนวนประชากรทั ้งหมด 7,830 คน ซึ ่งในเขตพื ้นที ่ตำบลแชะจะมี
ประชากรทั้งหมด 3,037 ครัวเรือน 
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นายล�อม แย�มสุวรรณรัตน! 

ปลัดองค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

 
นางสมพิศ ไชยโคตร 

รองปลัดองค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

                

นางสาวขนิษฐา ทิพย!ประเสริฐ   นางชัชชษา  ขุนระงับสังข!           นายเฉลิมชาติ แสไพศาล 

      หัวหน�าสำนักปลัด      ผู�อำนวยการกองคลัง    ผู�อำนวยการกองช#าง 

            
     นางจารุวรรณ เพ่ิมพูน       นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ 
  ผู�อำนวยการกองการศึกษา        ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
     ศาสนาและวัฒนธรรม 

ทำเนียบหัวหน�าส�วนราชการ 
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ส�วนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปQงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว�างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสานต�อแนวทางพระราชดำริ 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ!พันธุกรรม
พืชอันเนื ่องมาจากพระราช 
ดำริ 
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ

(บาท) 
หน�วยงาน        

ท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับตำบลแชะ 
 

15,000 √ - - 14,900 กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการฝfกอบรมการปUองกัน 
เด็กจมน้ำ และความปลอดภัย
ทางน้ำ   
 

30,000 
(โอนเพ่ิม 
20,000) 

√ - - 49,994 กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการฝfกอบรมและศึกษาดู
งานเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ
ด � านการจ ัดการศ ึ กษาของ
ผ ู �บร ิหาร และบ ุคลากรทาง 
การศึกษา 
 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

4. โครงการส #งเสร ิมการเร ียนรู�
เนื่องในวันเด็กแห#งชาติ  

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการแข#งขันกีฬาศูนย!พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ! 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

6. โครงการป Uองก ันอ ุบ ัต ิ เหตุ
อ ุบ ัต ิภ ัย และอัคคีภ ัยภายใน
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 √ - - 29,990 กอง
การศึกษาฯ 

7. โครงการฝfกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การดูแลสุขภาพช#องปากและ
ฟBนของเด็กปฐมวัย    

20,000 √ - - 19,970 กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

8. โครงการเยาวชนต�นกล �าสู#
ประชาคมอาเซียน   

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

9. โครงการส#งเสริมการเรียนรู�
นอกสถานที ่ เป gดโลกกว �าง 
เพื ่อสร�างประสบการณ!จริง
ระดับปฐมวัย 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

10. โครงการส#งเสริมทักษะและ
วิชาการแก#เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

11. โครงการสนับสนุนค#าใช�จ#าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

462,700 √ - - 446,212 กอง
การศึกษาฯ 

12. ค#าอาหารเสริม (นม) ศูนย!
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

822,200 √ - - 761,068.64 กอง
การศึกษาฯ 

13. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
อาหารกลางวัน 

1,556,73
0 

√ - - 1,455,300 กอง
การศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการดนตรีบำบัดสำหรับ
ผู�สูงอายุ 
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการดูแลผู �ส ูงว ัย ใส#ใจ
ผู�สูงอายุ     
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล�วเสร็จ 
ระหว�าง

ดำเนินการ 
ยังไม�ได�

ดำเนินการ 

1. โครงการปUองก ันและแก�ไข
ปBญหาการตั้งครรภ!ในวัยรุ#น  
  

40,000 √ - - 40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการปUองกัน และแก�ไข
ปBญหาความร ุนแรงต#อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการส#งเสริมและพัฒนา
กลุ#มอาชีพตำบลแชะ     
 

50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการเสร ิมสร � างความ        
สัมพันธ!ในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 
ภาพ และทัศนศึกษาดูงาน 
แกนนำกลุ #มอาชีพ และกลุ#ม
สตรี 
 

150,000 √ - - 141,550 กองสวัสดิการ
สังคม 

 
แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล�วเสร็จ 
ระหว�าง

ดำเนินการ 
ยังไม�ได�

ดำเนินการ 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 13,000,000
(โอนลด 

250,000) 

√ - - 9,819,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. โครงการเบี้ยยังชีพผู�พิการ 3,000,000 √ - - 2,771,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3. โครงการเบี ้ยยังชีพผู �ป[วย
เอดส! 

130,000 √ - - 114,000 กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการควบคุมและการปUอง 
กันโรคไข�เลือดออก 
 

100,000 √ - - 57,540 สำนักปลัด 

2. โครงการควบคุมและการปUอง 
กันโรคพิษสุนัขบ�า      

100,000 √ - - 98,640 สำนักปลัด 

3. โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน    
 

50,000 - - √  สำนักปลัด 

4. โครงการตลาดนัดสุขภาพ 50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการประชาร ัฐร # วมใจ
กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ�าและ
ควบคุมประชากรสุนัข แมว
ภายในตำบลแชะ 
 

5,000 √ - - 5,000 สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6  ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กทางเข�าซอย
บ�านนายอุดม ล#ามกระโทก 
หมู# 9 บ�านหนองมะค#า 
 

30,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมป�) 

- √ - - กองช#าง 

2. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กร ีต เสร ิม เหล ็กซอยบ � าน     
นางกฤษณา  เสยกระโทก             
หมู# 10 บ�านดอนสง#างาม    

170,000 √ - - 
 

156,018.24 กองช#าง 

3. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�านนาง 
ประคอง ประสาน หมู #  11 
บ�านโนนทอง       

178,000 √ - - 177,000 กองช#าง 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6  ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

4. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�าน
นางวันดี ประเสริฐพงษ! 
หมู# 1 บ�านดอนกรูด 
 

120,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมป�) 

- √ - - กองช#าง 

5. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�าน
นายฟUาแลบ สิงห!ผักแว#น 
หมู# 10 บ�านดอนสง#างาม 
 

95,000 - - √ 93,000.00 กองช#าง 

6. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยฟาร!ม
หมูนางจำรัส ยวดกระโทก 
หมู# 9 บ�านหนองมะค#า 
 

280,000 - - √ 276,000.00 กองช#าง 

7. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กต#อจากเดิม
เส �นบ�านนายสมชาย รุม
พล หมู# 8 บ�านถนนกลาง 

340,000 - - √ 333,036.48 กองช#าง 

8. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ�าน
นางสายยนต! เชิดกระโทก 
หมู# 2 บ�านหนองรัง 

250,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมป�) 

- √ - - กองช#าง 

9. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ�าน
นายบ ุญสม เดชพร ถึง
ร �านค�าประชารัฐ หมู # 6 
บ�านขาคีม 

200,000 - - √ 197,000.00 กองช#าง 

10. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายหลัก
หน�าบ�านนางปราณี แก#น
กระโทก หมู# 7 บ�านพนา
หนองหิน  

400,000 - - √ 397,000.00 กองช#าง 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6  ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

11. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นข�างสถาน
ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หมู# 3 
บ�านแชะ 

250,000 √ - - 242,000.0
0 

กองช#าง 

12. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาง
ก hอง ย ื ่นกระโทก ไปบ�าน  
นายศราวุธ หมอกกระโทก   

500,000 √ - - 494,000.0
0 

กองช#าง 

13. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาย
จักรินทร! ฝอยผักแว#น หมู# 
11 บ�านโนนทอง  

356,000 - - √ - กองช#าง 

14. โครงการก#อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาย
บัญญัติ ตราพระสำโรง หมู# 
5 บ�านโนนมะขามปUอม  

100,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหล่ือมป�) 

- √ - - กองช#าง 

15. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกไร#นายสาธิต ถึงไร#นาย
เขียว(บ�านหนองเสือบอง) 
หมู# 9 บ�านหนองมะค#า 

80,000 √ - - 79,000.00 กองช#าง 

16. โครงการก#อสร�างถนนหิน
ค ล ุ ก ส า ย เ ล ี ย บ เ ห ม ื อ ง
ชลประทานหลังร�านอาหาร
สวรรค!บ�านนาหมู # 8 บ�าน
ถนนกลาง 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช#าง 

17. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนางดาวเรือง 
สายสุนทร หมู#ที่ 3 บ�านแชะ  

90,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหล่ือมป�) 

- √ - - กองช#าง 

18. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนายแจง สัจจา 
หมู# 2 บ�านหนองรัง 

100,000 √ - - 79,000.00 กองช#าง 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6  ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

19. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนายเฉลิม ห#วง
กระโทก ถ ึงบ �านนางวรา
ภรณ! เสยกระโทก หมู #  3 
บ�านแชะ 

150,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหล่ือมป�) 

- √ - - กองช#าง 

20. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นปากอุโมงค!ไปบ�าน
นายปรีชา พึ่งธรรมชาติ หมู# 
8 บ�านถนนกลาง 

100,000 √ - - 98,000.00 กองช#าง 

21. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุก แยกชลประทาน ถึง
บ�านนายสวิช ชุดกระโทก 
หมู# 10 บ�านดอนสง#างาม 

120,000 √ - - 119,000.0
0 

กองช#าง 

22. โครงการก#อสร�างถนนหิน
คลุกไร #นางร ัตนากร ม ิตร
จังหรีด หมู # 9 บ�านหนอง
มะค#า 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช#าง 

23. โครงการเดินระบบท#อเมน
ประปาหมู#บ�าน หมู# 5 บ�าน
โนนมะขามปUอม 

400,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหล่ือมป�) 

- √ - - กองช#าง 

24. โครงการติดตั ้งไฟฟUาส #อง
สว#างหมู# 11 บ�านโนนทอง 

50,000 √ - - 45,702.73 กองช#าง 

25. โครงการติดตั้งไฟฟUาส#อง
สว#างหมู# 5 บ�านโนน
มะขามปUอม 

30,000 √ - - 28,930.01 กองช#าง 

26. โครงการติดตั ้งไฟฟUาส #อง
สว#างหมู# 7 บ�านพนาหนอง
หิน 

20,000 √ - - 15,834.29 กองช#าง 

27. โครงการติดตั ้งไฟฟUาส #อง
สว#างหมู# 8 บ�านถนนกลาง   

100,000 √ - - 95,209.14 กองช#าง 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 7 ยุทธศาสตร�พัฒนาด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  งานกีฬา และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการแข#งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนระดับอำเภอ 

15,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจัดการแข#งขันกีฬา 
อบต. สัมพันธ! 
 

90,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการจัดการแข#งขันกีฬา
ฟุตซอลตำบลแชะต�านยา
เสพติด   
 

100,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

4. ค#าใช�จ#ายในพิธีทางศาสนา 
และประเพณีต#าง ๆ 
 

50,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการส #งเสร ิม และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปBญญาท�องถ่ิน 
 

10,000 √ - - 9,825 กอง
การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 8 ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ

(บาท) 
หน�วยงาน        

ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดงานวันท�องถิ่นไทย 10,000 - - √ - สำนักปลดั 
2. โครงการบริหารศูนย!ปฏิบัติ การ

ร#วมในการช#วยเหลือประชาชน ฯ 
10,000 - - √ - สำนักปลดั 

3. โครงการเพิ ่มขีดความสามารถ
ผู �บร ิหาร สมาชิกสภา ฯ ผู �นำ
ท �องถ ิ ่น พน ักงานส #วนตำบล
องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

150,000 √ - - 121,225 สำนักปลดั 

4. โครงการอบรมค ุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส#วนตำบล 

20,000 - - √ - สำนักปลดั 

5. โครงการจัดทำแผนที ่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย!สินองค!การบริหาร
ส#วนตำบลแชะ 

100,000 - - √ - กองคลัง 

6. อุดหนุนงานรัฐพิธี 15,000 √ - - 15,000 สำนักปลดั 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 9 ยุทธศาสตร�ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สิน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการฝ fกอบรมและจัด
กิจกรรมในการปUองกันและ
แก�ไขปBญหายาเสพติด    
 

30,000 - - √ - สำนักปลัด 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี 10 ยุทธศาสตร�ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว� 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได�
ดำเนินการ 

1. โครงการคืนพันธุ!ปลาสู#แหล#ง
น้ำธรรมชาติ 
 

30,000 √ - - 28,932 สำนักปลัด 

2. โครงการปลูกป[าเฉลิมพระ
เกียรติ   
 

70,000 √ - - 37,407 สำนักปลัด 

3. โ ค ร ง ก า ร ป ล ู กห ญ � า แ ฝ ก
อนุรักษ!ผืนดิน และน้ำ    
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ส�วนที่  3 
รายงานงบการเงิน 

สรุปรายรับ - รายจ�าย  ประจำปQงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยวิธีการงบประมาณขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2563 กำหนดว#า เม่ือสิ้นป�งบประมาณให�องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ินประกาศรายงานการรับ–จ#ายเงิน 
ประจำป�งบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ัน ทั้งงบประมาณรายจ#ายและเงินนอกงบประมาณไว� โดยเปgดเผย ณ สำนักงาน
องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น 

องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ จึงได�จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ#ายเงิน  ประจำป�งบประมาณ 
พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565) เพื่อให�ประชาชนทราบ  ดังน้ี 

 
รายรับ/รายจ�าย ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 

เงินงบประมาณ 
รายรับ     
รายได�จัดเก็บเอง 841,000.00 1,531,967.38 
รายได�ที่รัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค!กรปกครองส#วนท�องถิ่น 21,159,000.00 24,138,960.69 
รายได�ที่รัฐบาลอุดหนนุให�องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 24,000,000.00 22,640,139.00 

รวม 46,000,000.00 48,311,067.07 
รายจ�าย     
งบกลาง 17,226,000.00 13,779,159.12 
งบบุคลากร 12,819,470.00 10,388,063.00 
งบดำเนนิงาน 9,107,200.00 5,880,906.57 
งบลงทุน 4,842,600.00 3,133,089.72 
งบเงินอุดหนุน 2,004,730.00 1,888,976.17 

รวม 46,000,000.00 35,070,194.58 
ผลต�าง รับ-จ�าย   13,240,872.49 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค�/เฉพาะกิจ 
รายรับ     
รายได�เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ - 972,000.00 

รวม - 972,000.00 
รายจ�าย     
งบลงทุน 7,463,000.00 - 

รวม 7,463,000.00 - 
ผลต�าง รับ-จ�าย   972,000.00 

  ประมาณการ เกิดข้ึนจริง 
รวมรายรับทั้งสิน้ 46,000,000.00 49,283,067.07 

รวมรายจ#ายทั้งสิ้น 53,463,000.00 35,070,194.58 
ผลต�าง รับ-จ�าย   14,212,872.49 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

ส�วนที่  4 
ปZญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

 

 
ปZญหา/อุปสรรค 

1. องค!การบริหารส#วนตำบลมีงบประมาณไม#เพียงพอต#อการดำเนินงานแก�ไขปBญหาของประชาชน  
2. องค!การบริหารส#วนตำบลสามารถดำเนินการได�เฉพาะตามอำนาจหน�าท่ี 
3. องค!การบริหารส#วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต#ละด�านบางรายการยังไม#

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให�ต�องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ#ายรายการใหม# 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได�รับความเดือดร�อนมากที่สุด 
2. ควรสร�างภาพลักษณ!ที่ดีให�เกิดข้ึนกับองค!การบริหารส#วนตำบล 
3. ก#อนการจัดทำข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำป� ให� กอง/ฝ[าย/งานต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องควร

วิเคราะห!ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ เพื่อลดการโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ#ายรายการใหม# 
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รายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค!การบริหารส#วนตำบลแชะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

















ที่อยู� : 859  หมู� 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ไปรษณีย!อิเล็กทรอนิกส! : saraban_06300207@dla.go.th
044-444424

วิสัยทัศน	 (Vision)
“น้ําไหล ไฟสว�าง หนทางดี มีคุณธรรม 

นําประชาเป(นสุข”

พันธกิจ (Mission)
1) การพัฒนาชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อให2ได2รับการบริการด2านโครงสร2างพื้นฐานท่ีดี 

และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ

2) การบริหารจัดการเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอย�างถูกสุขลักษณะ

3) การส�งเสริม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค	กร ครอบครัว และตัวบุคคล
ในด2านต�าง ๆ

4) สนับสนุนการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน



นายเกล2า สุริยะพันธ	
นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ

นายวีระชาติ ช�วงสูงเนิน
รองนายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ

นายดาวเทียม เปFากระโทก
รองนายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ

นายไสว โลสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.แชะ

ผู2บริหารองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ



นางยุพิน บุญมาพบ
ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลแชะ

นางวาธิณีย! รินทร!พรหม
รองประธานสภาอบต.แชะ

นายล@อม แย@มสุวรรณรัตน!
เลขานุการสภาอบต.แชะ

นายสมาน แปCนคนโท
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 1

นางถนอม รักดี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 3

นายลุ เตชะทัต
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 5

นายมานะ เชื้อจอหอ
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 6

สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ

นายเหลา ชัดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 7

นายฉลอง ภักด์ิกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 8

นางสาวนวพร ลอยครบุรี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 9

นายอมรินทร! หงษ!ทอง
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 10

นางพัทธนันท! น่ิมมณีรัตน!
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู� 11



ทําเนียบหัวหน2าส�วนราชการ

นายล�อม แย�มสุวรรณรัตน�
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแชะ

นางสมพิศ ไชยโคตร
รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแชะ

นางสาวขนิษฐา ทิพย�ประเสริฐ นางชัชชษา  ขุนระงับสังข�      นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
      หัวหน�าสํานักปลัด    ผู�อํานวยการกองคลัง        ผู�อํานวยการกองช�าง

                  นางจารุวรรณ เพ่ิมพูน                นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ
               ผู�อํานวยการกองการศกึษา                     ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
                ศาสนาและวัฒนธรรม



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 1

ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํริ

๑) ประสาน และบริหารจัดการนํ้าตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวฯ เมื่อป' 
๒๕๓๘ เพ่ือแก�ไข และป-องกันป.ญหาอุทกภัยอย"างเป2นระบบ

๒) พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร�างแหล"งนํ้า สงวน และเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ือการ
อุปโภค และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก�ไขป.ญหานํ้าท"วม และนํ้าแล�ง

๓) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร	การสานต�อแนวทางพระราชดํารง งบตามข2อบัญญัติตัง้ไว2 20,000.00 บาท งบตาม
ข2อบัญญัติตั้งไว2 20,000.00 บาท ไม�ได2เบิกจ�ายงบประมาณ มีรายการดังต�อไปน้ี

1. โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 20,000.00 
บาท งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 20,000.00 บาท ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 2

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

๑) ส"งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให�เป2นไปตามมาตรฐานการศึกษาให�เป2นผู�มี
คุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

๒) การพัฒนา และเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากรศึกษา นักเรียน) 
ให�เป2นผู�มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๓) ส"งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร	การพัฒนาด2านการศึกษา งบตามข2อบัญญัตติัง้ไว2 1,423,700.00 บาท เบิกจ�าย 
1,256,435.24 บาท คงเหลือ 167,264.76 บาท มีรายการดังต�อไปน้ี

1.อาหารเสริมนม โรงเรียนสําหรับโรงเรียนสถานคณะกรรมการศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 711,000.00 บาท เบิกจ�าย 650,259.24 บาท คงเหลือ 60,740.76 บาท

2. โครงการส�งเสริมการเรียนรู@นอกสถานที่เปPดโลกกว@าง เพ่ือสร@างประสบการณ!จริงระดับปฐมวัย 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท เบิกจ�าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

3. โครงการเยาวชนต@นกล@าสู�ประชาคมอาเซียน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท เบิกจ�าย 
30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 2

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

4. โครงการฝSกอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด@านการจัดการศึกษาของผู@บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท เบิกจ�าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท

5. โครงการส�งเสริมการเรียนรู@เน่ืองในวันเด็กแห�งชาติ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท 
ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ

6. โครงการแข�งขันกีฬาศูนย!พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ! งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท ไม�ได@

เบิกจ�ายงบประมาณ
7. โครงการอบรมปฏิบัติการดูแลสุขภาพช�องปากและฟZนของเด็กปฐมวัย งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 

20,000.00 บาท เบิกจ�าย 19,970.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท
8. โครงการส�งเสริมทักษะวิชาการแก�เด็กปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา งบตามข@อบัญญัติต้ัง

ไว@ 30,000.00 บาท ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ
9. โครงการสนับสนุนค�าใช@จ�ายในการบริหารสถานศึกษา งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 462,700.00 บาท 

เบิกจ�าย 446,212.00 บาท คงเหลือ 16,488.00 บาท
10. โครงการฝSกอบรมการปCองกันเด็กจมนํ้า และความปลอดภัยทางนํ้า งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 

50,000.00 บาท เบิกจ�าย 49,994.00 บาท คงเหลือ 6.00 บาท
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โครงการส�งเสริมการเรียนรู2นอกสถานท่ี " เปQดโลกกว2าง
เพ่ือสร2างเสริมประสบการณ	จริงระดับปฐมวัย" 
ประจําปR 2565  วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ณ สวนสัตว	
นครราชสีมา ดําเนินโครงการโดยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนต2นกล2าสู�ประชาคมอาเซียน ประจําปR 
2565 วันท่ี 17 สิงหาคม 2565
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค	องค	การบริหารส�วนตําบล
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัด ดําเนินโครงการโดยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการฝUกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด2านการ
บริหารจัดการศึกษาของ ผู2บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
ปRงบประมาณ 2565 วันท่ี 27 - 28 เมษายน 2565
ณ  ศูนย	พัฒนาเด็กเล็กบ2านหนองมะค�า อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา และศูนย	พัฒนาเด็กเลก็ตลาดไทร และศูนย	พัฒนาเด็ก
เล็กตาจง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ดําเนินโครงการโดยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพช�องปากและฟXน
ของเด็ก ปฐมวัยประจําปR 2565  ในวันท่ี 1 กันยายน 2565
ณ ศูนย	พัฒนาเด็กเล็กบ2านพนาหนองหิน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ดําเนินโครงการโดยกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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โครงการฝUกอบรมการปYองกันเด็กจมนํ้าและความ
ปลอดภัยทางนํ้า ประจําปR 2565   ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2565 ณ สระว�ายนํ้าโรงเรียนบุญณดาวิทยา อ.ครบุรี    
จ.นครราชสีมา ดําเนินโครงการโดยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
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๑) ส"งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู�นําชุมชน คณะกรรมการหมู"บ�าน และชุมชนให�
เข�มแข็ง

๒) ส"งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน
๓) ส"งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 

ผู�ด�อยโอกาส ประชาชน 
๔) ป-องกัน และแก�ไขป.ญหาการเสพ การผลิต และการจําหน"ายยาเสพติดในทุกระดับ

ยุทธศาสตร	ด2านการพัฒนาสงัคม งบตามข2อบัญญัตติั้งไว2 16,535,000.00 บาท เบิกจ�าย 
13,069,150.00 บาท คงเหลือ 3,215,850.00 บาท มีรายการดังต�อไปน้ี

1. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและดูงานแกนนํากลุ�มอาชีพและกลุ�มสตรี งบตามข@อบัญญัติ
ต้ังไว@ 150,000.00 บาท เบิกจ�าย 141,550.00 บาท คงเหลือ 8,450.00 บาท

2. โครงการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพตําบลแชะ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 50,000.00 บาท 
เบิกจ�าย 50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

3. เบ้ียยังชีพผู@สูงอายุตําบลแชะ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 13,000,000.00 บาท เบิกจ�าย 
9,819,000.00 บาท คงเหลือ 2,931,000.00 บาท

4. เบ้ียยังชีพผู@พิการตําบลแชะ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 3,000,000.00 บาท เบิกจ�าย 
2,771,200.00 บาท คงเหลือ 228,800.00 บาท
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5. เบ้ียยังชีพผู@ป[วยเอดส! งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 130,000.00 บาท เบิกจ�าย 114,000.00 บาท 
คงเหลือ 16,000.00 บาท

6. โครงการปCองกันและแก@ไขปZญหาการต้ังครรภ!ก�อนวัยอันควร งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
40,000.00 บาท เบิกจ�าย 40,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

7. โครงการปCองกันและแก@ไขปZญหาความรุนแรงต�อเด็ก และสตรีฯ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
30,000.00 บาท เบิกจ�าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

8. โครงการเสริมสร@างสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลแชะ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 15,000.00 
บาท เบิกจ�าย 15,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

9. โครงการดูแลผู@สูงวัยใส�ใจผู@สูงอายุ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท เบิกจ�าย 
29,200.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท

10. โครงการดนตรีบําบัดสําหรับผู@สูงอายุ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท เบิกจ�าย 
29,200.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท

11. โครงการเสริมสร@างความสัมพันธ!ในครอบครัว งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท 
เบิกจ�าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

12. โครงการฝSกอบรมและจัดกิจกรรมในการปCองกันและแก@ไขปZญหายาเสพติด งบตามข@อบัญญัติ
ต้ังไว@ 30,000.00 บาท ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ
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โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดู

งาน แกนนํากลุ�มอาชีพ และกลุ�มสตรี ประจําปR 2565 

ระหว�างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2565 ดําเนิน

โครงการโดยกองสวัสดกิารสงัคม

โครงการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพตาํบลแชะ 
“ กิจกรรม ฝUกอบรมการเลี้ยงไก�พันธุ	ไข� ฝUกปฏิบัติ
ขนมปXงหน2าหมู การทํานํ้ายาล2างจาน การทําสาย
คล2องแมส ” วันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2565 
ดําเนินโครงการโดยกองสวัสดกิารสงัคม

โครงการปYองกันและแก2ไขปXญหาการ
ตั้งครรภ	ในวัยรุ�น วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2565 ดําเนินโครงการโดยกองสวัสดกิาร
สังคม
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โครงการปYองกันและแก2ไขปXญหาความรุนแรงต�อ

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันท่ี 3 

สิงหาคม 2565 ดําเนินโครงการโดยกอง

สวัสดิการสังคม

โครงการดูแลผู2สูงวัย ใส�ใจผู2สูงอายุ 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ดําเนินโครงการ
โดยกองสวัสดิการสงัคม

โครงการดนตรีบําบัดสาํหรับผู2สงูอายุ วันท่ี 29 
ธันวาคม 2565 ดําเนินโครงการโดยกองสวัสดกิาร
สังคม

โครงการเสริมสร2างความสัมพันธ	ใน
ครอบครัว วันท่ี 6 สิงหาคม 2565 ดําเนิน
โครงการโดยกองสวัสดกิารสงัคม
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๑) ส�งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให@มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให@การเรียนรู@การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปCองกันโรค การใช@ยาอย�างถูกต@อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน! และการเข@ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด@าน
สาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการแพทย!

๒) การปCองกัน การควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ

ยุทธศาสตร	ด2านการพัฒนาสาธารณสุข งบตามข2อบัญญัตติั้งไว2 525,000.00 บาท 
เบิกจ�าย 431,180.00 บาท คงเหลือ 93,820.00 บาท มีรายการดังต�อไปน้ี

1.โครงการตลาดนัดสุขภาพ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 50,000.00 บาท เบิกจ�าย 
50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

2. โครงการควบคุมและปCองกันโรคพิษสุนัขบ@า งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 
บาท เบิกจ�าย 98,640.00 บาท คงเหลือ 1,360.00 บาท

3. โครงการควบคุม และการปCองกันโรคไข@เลือดออก งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
100,000.00 บาท เบิกจ�าย 57,540.00 บาท คงเหลือ 42,460.00 บาท

4. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริ ด@าน
สาธารณสุข งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 220,000.00 บาท เบิกจ�าย 220,000.00 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท

5. โครงการประชุมรัฐร�วมใจ กําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ@า เเละควบคุมประชากร สุนัข แมว 
ภายในตําบลเเชะ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 5,000.00 บาท เบิกจ�าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท

6. โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 50,000.00 บาท 
ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ
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ยุทธศาสตร	ท่ี 5

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสขุ

โครงการตลาดนัดสขุภาพ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ดําเนินโครงการโดยกองสวัสดกิารสงัคม

โครงการควบคุมและการปYองกันโรคไข2เลือดออก ระหว�างวันท่ี 27 – 30 มิถุนายน 2565 
และ 1 – 2 กรกฎาคม 2565 ดําเนินโครงการโดยกองสวัสดิการสงัคม
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ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสขุ

โครงการควบคุมและปYองกันโรค
พิษสุนัขบ2า ประจําปR พ.ศ. 2565 
ในวันท่ี 19 กันยายน 2565  
ดําเนินโครงการโดยสํานักปลัด

โครงการประชุมรัฐร�วมใจ กําจัดภัยโรคพิษสุนัข
บ2า เเละควบคุมประชากร สุนัข แมว ภายใน
ตําบลเเชะ ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 ณ โดม 
องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ อบต.แชะ 
ดําเนินโครงการโดยสํานักปลัด
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ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพื#นฐาน

๑) การจัดให�มี และบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้า และการปรับปรุงบํารุงรักษา
๒) การจัดให�มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๓) การจัดให�มีผังเมืองของท�องถ่ิน และผังเมืองรวม
๔) การสร�าง และบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า ที่เชื่อมระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร	ด2านการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน งบตามข2อบัญญัติตัง้ไว2 4,709,000 บาท เบิกจ�าย 
3,123,730.89 บาท  กันเงิน 1,076,500.00 บาท คงเหลือ 152,769.11 บาท มีรายการดังต�อไปน้ี

1. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ@านนายจักรินทร! ฝอยผักเเว�น บ@านโนนทองหมู�ที่ 11 งบ
ตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 356,000.00 บาท โอนงบประมาณ

2. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ@านนางวันดี ประเสริฐพงษ! บ@านดอนกรูดหมู�ที่ 1 งบตาม
ข@อบัญญัติต้ังไว@ 120,000.00 บาท กันเงิน 112,000.00 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท

3. ก�อสร@างถนนหินคลุก เส@นบ@านนายเเจง สัจจา บ@านหนองรังหมู�ที่2  งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
100,000.00 บาท เบิกจ�าย 79,000.00 บาท คงเหลือ 21,000.00 บาท

4. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ@านนางสายยนต! เชิดกระโทก บ@านหนองรังหมู�ที่ 2 งบ
ตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 250,000.00 บาท กันเงิน  234,000.00 บาท คงเหลือ 16,000.00 บาท

5. ก�อสร@างถนนหินคลุก เส@นบ@านดาวเรือง สายสุนทร บ@านเเชะ หมู�ที่ 3 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
90,000.00 บาท กันเงิน 82,000.00 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท

6. ก�อสร@างถนนหินคลุก เส@นบ@านนายเฉลิม ห�วงกระโทก ถึงบ@านนางวราภรณ! เสยกระโทก บ@าน
เเชะ หมู�ที่ 3 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 150,000.00 บาท กันเงิน 144,000.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 บาท

7. ก�อสร@างถนนกรีตเสริมเหล็ก ข@างสถานตรวจสภาพรถ(ตรอ) บ@านเเชะ หมู�ที่ 3 งบตามข@อบัญญัติ
ต้ังไว@ 250,000.00 บาท เบิกจ�าย 242,000.00 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท
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ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพื#นฐาน

8. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส@นบ@านนางกaอง ยื่นกระโทก ไปบ@านศราวุธ หมอกกระโทก 
บ@านเเชะ หมู�ที่ 4 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 500,000.00 บาท เบิกจ�าย 494,000.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 
บาท

9. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส@นบ@านนายบัญญัติ ตราพระสําโรง จนสุดคอนกรีตเดิม บ@าน
โนนมะขามปCอม หมู� 5 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 บาท กันเงิน 95,000.00 บาท คงเหลือ 
5,000.00 บาท

10. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ@านนายบุญสม เดชพร ถึงร@านค@าประชารัฐ บ@านขาคีม 
หมู�ที่ 6 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 200,000.00 บาท เบิกจ�าย 197,000.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท

11. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ@านนางปราณี เเก�นกระโทก ถึงบ@านนายสมประสงค! 
ลายผักเเว�น บ@านพนาหนองหิน หมู� 7 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 400,000.00 บาท เบิกจ�าย 397,000.00 
บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท

12. ก�อสร@างถนนหินคลุก เส@นปากอุโมงค! ไปบ@านนายปรีชา พ่ึงธรรมชาติ บ@านถนนกลาง หมู�ที่ 8 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 บาท เบิกจ�าย 98,000.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท

13. ก�อสร@างถนนหินคลุก สายเลียบเหมืองชลประทาน หลังร@านอาหารสวรรค!บ@านนา บ@านถนน
กลาง หมู�ที่ 8 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 บาท เบิกจ�าย 99,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 
บาท

14. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต�อจากเดิมเส@นบ@านนายสมชาย รุมพล บ@านถนนกลาง หมู� 8 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 340,000.00 บาท เบิกจ�าย 333,036.48 บาท คงเหลือ 6,963.52 บาท

15. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร!มหมูนางจํารัส ยวดกระโทก บ@านหนองมะค�า หมู� 9 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 280,000.00 บาท เบิกจ�าย 276,000.00 บาท คงเหลือ 4,000.00 บาท

16. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ@านนายอุดม ล�ามกระโทก บ@านหนองมะค�า หมู� 9 งบ
ตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท กันเงิน 29,500.00 บาท คงเหลือ 500.00 บาท
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17. ก�อสร@างถนนหินคลุก สาไร�นายสาธิต(บ@านหนองเสือบอง)ถึงไร�นายเขียว(บ@านหนองเสือบอง) 
บ@านหนองมะค�า หมู� 9 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 80,000.00 บาท เบิกจ�าย 79,000.00 บาท คงเหลือ 
1,000.00 บาท

18. ก�อสร@างถนนหินคลุก สายไร�นางรัตนากร มิตรจิงหรีด บ@านหนองมะค�า หมู� 9 งบตามข@อบัญญัติ
ต้ังไว@ 100,000.00 บาท เบิกจ�าย 99,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 บาท

19. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ@านนางกฤษณา เสยกระโทก บ@านดอนสง�างาม หมู� 10 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 170,000.00 บาท เบิกจ�าย 156,018.24 บาท คงเหลือ 13,981.76 บาท

20. ก�อสร@างถนนหินคลุก เเยกชลประทาน ถึงบ@านนายสวิช ชุดกระโทก บ@านดอนสง�างาม หมู� 10 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 120,000.00 บาท เบิกจ�าย 119,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 บาท

21. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ@านนายฟCาเเลบ สิงห!ผักเเว�น บ@านดอนสง�างาม หมู� 10 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 95,000.00 บาท เบิกจ�าย 93,000.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท

22. ก�อสร@างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ@านนางประคอง ประสานต�อจากเดิมไปจนสุดซอย บ@าน
โนนทอง หมู� 11 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 178,000.00 บาท เบิกจ�าย 177,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 
บาท

23. เดินระบบท�อเมนหมู�บ@านสายวัดโนนมะขามปCอม ถึงศาลาประชาคม บ@านโนนมะขามปCอมหมู� 5 
งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 400,000.00 บาท กันเงิน 380,000.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท

24. ติดต้ังไฟฟCาส�องสว�างทางสาธารณะบ@านโนนมะขามปCอม หมู� 5 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
30,000.00 บาท เบิกจ�าย 28,930.01 บาท คงเหลือ 1,069.99 บาท

25. ติดต้ังไฟฟCาส�องสว�างทางสาธารณะบ@านพนาหนองหิน หมู� 7 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 
20,000.00 บาท เบิกจ�าย 15,834.29 บาท คงเหลือ 4,165.71 บาท

26. ติดต้ังไฟฟCาส�องสว�างทางสาธารณะบ@านถนนกลาง หมู� 8 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 
บาท เบิกจ�าย 95,209.14 บาท คงเหลือ 4,790.86 บาท

27. ติดต้ังไฟฟCาส�องสว�างทางสาธารณะบ@านโนนทอง หมู� 11 งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 50,000.00 
บาท เบิกจ�าย 45,702.73 บาท คงเหลือ 4,297.27 บาท
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ยุทธศาสตร	ท่ี 7

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการท่องเที'ยวศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี และกฬีา

๑) พัฒนาฟcdนฟู และส�งเสริมกิจกรรมด@านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยการ
อนุรักษ!สืบสานต�อ และเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเที่ยว

๒) พัฒนา และฟcdนฟูแหล�งท�องเที่ยว สร@างแหล�งท�องเที่ยวใหม� รวมทั้งกิจกรรมด@านการท�องเที่ยว  
๓) ส�งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�าง ๆ รวมถึงการสร@าง

ความเปgนเลิศทางด@านกีฬา

ยุทธศาสตร	ด2านการพัฒนาการท�องเท่ียวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา งบตาม
ข2อบัญญัติตั้งไว2 265,000.00 บาท เบิกจ�าย 9,825.00 บาท  คงเหลือ 255,175.00 บาท มีรายการ
ดังต�อไปน้ี

1. การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาและประเพณีต�างๆ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 50,000.00 บาท ไม�ได@
เบิกจ�ายงบประมาณ

2. โครงการส�งเสริม และ และภูมิปZญญาท@องถ่ิน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 10,000.00 บาท เบิกจ�าย 
9,825.00 บาท คงเหลือ 175.00 บาท

3. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาอบต.สัมพันธ! งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 90,000.00 บาท ไม�ได@เบิกจ�าย
งบประมาณ

4. โครงการจัดการแข�งขันกีฬา ฟุตซอลต@านยาเสพติด งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 บาท 
ไม�ได@เบิกจ�ายงบประมาณ

5. โครงการแข�งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับอําเภอ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 15,000.00 บาท ไม�ได@
เบิกจ�ายงบประมาณ
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ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการท่องเที'ยวศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี และกฬีา

โครงการส�งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปXญญา
ท2องถ่ิน ประจําปR 2565 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย	พัฒนาเด็กเล็กบ2านหนองมะค�า ดําเนินโครงการ
โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที'ดี

1) ปรับปรุงโครงสร@างการบริหารงาน ให@รองรับการปฏิบัติภารกิจหน@าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด
อย�าง       มีประสิทธิภาพ

2) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให@ได@รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู@ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให@เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน

3) ส�งเสริม สนับสนุนประชาชนให@มีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย และความต@องการของ
ประชาชนในการพัฒนา

ยุทธศาสตร	ด2านการบริหารจัดการบ2านเมืองท่ีดี งบตามข2อบัญญัตติั้งไว2 290,000.00 บาท 
เบิกจ�าย 121,225.00 บาท  คงเหลือ 168,775.00 บาท มีรายการดังต�อไปน้ี

1. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส�วนตําบล งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 20,000.00 
บาท ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ

2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย!สิน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 100,000.00 บาท 

ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ

3. โครงการฝSกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถ พนักงานส�วนตําบล ลูกจ@าง ผู@บริหาร สมาชิกฯและผู@นํา
ท@องถ่ิน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 150,000.00 บาท เบิกจ่าย 121,225.00 บาท คงเหลือ 28,775.00 บาท

4. บริหารศูนย!ช�วยเหลือประชาชน งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 10,000.00 บาท ไมไ่ดเ้บิกจ่าย

งบประมาณ

5. โครงการจัดงานวันท@องถ่ินไทย งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 10,000.00 บาท ไมไ่ดเ้บิกจ่าย

งบประมาณ



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 8

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที'ดี

โครงการฝUกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถ
ของคณะผู2บริหาร สมาชิกสภาองค	การบริหาร
ส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ2าง 
องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ.2565 วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 
2565 ณ บ2านต2นไม2รีสอร	ท อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินโครงการโดยสํานัก
ปลัด



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 10

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ'งแวดลอ้ม

1) พัฒนาฟcdนฟู และอนุรักษ!ธรรมชาติ สิ่งแวดล@อม แหล�งนํ้า ลุ�มนํ้าลําคลอง และป[าไม@ให@มี
ความอุดมสมบูรณ!

2) รณรงค!สร@างจิตสํานึกเพ่ือปCองกัน และแก@ไขปZญหามลพิษ และปZญหาสิ่งแวดล@อมของ
ชุมชนท@องถ่ินทุกระดับ  

3) จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร	ด2านการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล2อม งบตามข2อบัญญัติตัง้
ไว2 120,000.00 บาท เบิกจ�าย 66,339.00 บาท  คงเหลือ 73,661.00 บาท มีรายการ
ดังต�อไปน้ี

1. โครงการคืนพันธุ!ปลาสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 30,000.00 บาท 
เบิกจ�าย 28,932.00 บาท คงเหลือ 1,068.00 บาท

2. โครงการปลูกป[าเฉลิมพระเกียรติ งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 70,000.00 บาท เบิกจ�าย 
37,407.00 บาท คงเหลือ 32,593.00 บาท

3. ปลูกหญ@าแฝกอนุรักษ!ผืนดินและนํ้า งบตามข@อบัญญัติต้ังไว@ 20,000.00 บาท ไม�ได@
เบิกจ�ายงบประมาณ



12/9/2022

ยุทธศาสตร	ท่ี 10

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ'งแวดลอ้ม

โครงการคืนพันธุ	ปลาสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ ประจําปR 
2565 วันท่ี  25  สิงหาคม 2565  ณ อ�างเก็บนํ้าบ2านพนา
หนองหิน หมู� 7 ดําเนินโครงการโดยสาํนักปลดั

         โครงการปลูกป]าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
นางเจ2าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพัน
ปRหลวง “รวมใจท2องถ่ิน ปลูกต2นไม2เพ่ือแผ�นดิน สืบ
สานสู� 90 ล2านต2น” ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565





บันทึกหลักการและเหตุผล 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค การบริหารส!วนตำบลแชะ 

ประจำป&งบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************************** 

หลักการ 
  กราบเรียนท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  กระผม นายเกล า  
สุริยะพันธ� นายกองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  ตามที่กระผมได แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค�การ
บริหารส�วนตำบลแชะ ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  เม่ือวันที่  10  มกราคม  2565  ซ่ึงได กำหนด
นโยบายการบริหารราชการไว ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย  รวม 6 ด าน  ประกอบด วย 

1. นโยบายด านโครงสร างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. นโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. นโยบายด านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม 
4. นโยบายด านเศรษฐกิจ และการท�องเท่ียว 
5. นโยบายด านสาธารณสุข และการกีฬา 
6. นโยบายด านการเมือง การบริหาร 

จากนโยบายในด านต�าง ๆ ที่ได แถลงไว ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ โดยได แปลงไปสู�
การปฏิบัติด วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร างความเจริญให กับท องถิ่น รวมท้ัง
ตอบสนองต�อปBญหาความต องการของท องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน าที่ที่กฎหมายกำหนดไว   โดยกำหนดให 
สอดคล องกับแผนพัฒนาระดับต�าง ๆ ได แก�  แผนพัฒนาชาติ 20 ปD แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ซ่ึง
เปEนแผนระดับชาติ แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายของผู บริหารที่ได แถลงไว ต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 

องค�การบริหารส�วนตำบลแชะจึงได กำหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
ประกอบด วย 10 ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด านการศึกษา 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�ด านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ด านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ด านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร�ที่ 7 ยุทธศาสตร�ด านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�ด านการบริหารจัดการบ านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร�ที่ 9 ยุทธศาสตร�ด านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
ยุทธศาสตร�ที่ 10 ยุทธศาสตร�ด านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ดังนั้น เพื่อให เปEนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ.2537 

และที่แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห า ให นายกองค�การบริหารส�วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได แถลงไว ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเปEนประจำทุกปD 
  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ดังต�อไปนี้ 

 
 
 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค การบริหารส!วนตำบลแชะ 
ประจำป&งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 ยุทธศาสตร การพัฒนาด3านสานต!อแนวทางพระราชดำริ 
สอดคล องกับนโยบายด านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม จำนวน 1 โครงการ ไม�ได ดำเนินการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ�พันธุกรรม
พืชอันเนื ่องมาจากพระราช 
ดำริ 
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 
สอดคล องกับนโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  13  โครงการ ดำเนินการ 10 
โครงการ ไม�ได ดำเนินการ 3 โครงการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับตำบลแชะ 
 

15,000 √ - - 14,900 กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการฝRกอบรมการปSองกัน 
เด็กจมน้ำ และความปลอดภัย
ทางน้ำ   
 

30,000 
(โอนเพิ่ม 
20,000) 

√ - - 49,994 กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการฝRกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด  านการจ ัดการศ ึกษาของ
ผู  บริหาร และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

4. โครงการส�งเสริมการเร ียนรู 
เนื่องในวันเด็กแห�งชาติ  

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการแข�งขันกีฬาศ ูนย�
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ� 
 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

6. โครงการปSองก ันอ ุบ ัต ิ เหตุ
อุบัติภัย และอัคคีภัยภายใน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 

30,000 √ - - 29,990 กอง
การศึกษาฯ 

7. โครงการฝRกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การดูแลสุขภาพช�องปากและ
ฟBนของเด็กปฐมวัย    

20,000 √ - - 19,970 กอง
การศึกษาฯ 



 
ยุทธศาสตร ที่ 2 ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา (ต!อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

8. โครงการเยาวชนต นกล าสู�
ประชาคมอาเซียน   

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

9. โครงการส�งเสริมการเร ียนรู 
นอกสถานที ่ เป Uดโลกกว  าง 
เพื ่อสร างประสบการณ�จริง
ระดับปฐมวัย 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

10. โครงการส�งเสริมทักษะและ
วิชาการแก�เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

11. โครงการสนับสนุนค�าใช จ�าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

462,700 √ - - 446,212 กอง
การศึกษาฯ 

12. ค�าอาหารเสริม (นม) ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

822,200 √ - - 761,068.64 กอง
การศึกษาฯ 

13. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
อาหารกลางวัน 

1,556,73
0 

√ - - 1,455,300 กอง
การศึกษาฯ 

 
 
ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาสังคม 
สอดคล องกับนโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการ 2 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการดนตรีบำบัดสำหรับ
ผู สูงอายุ 
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการดูแลผู  ส ูงว ัย ใส�ใจ
ผู สูงอายุ     
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาสังคม 
สอดคล องกับนโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการ 5 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล3วเสร็จ 
ระหว!าง

ดำเนินการ 
ยังไม!ได3

ดำเนินการ 

1. โครงการปSองก ันและแก ไข
ปBญหาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�น  
  

40,000 √ - - 40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการปSองกัน และแก ไข
ป Bญหาความร ุนแรงต �อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการส�งเสริมและพัฒนา
กลุ�มอาชีพตำบลแชะ     
 

50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการเสร ิมสร  างความ        
สัมพันธ�ในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 
ภาพ และทัศนศึกษาด ูงาน 
แกนนำกลุ �มอาชีพ และกลุ�ม
สตรี 
 

150,000 √ - - 141,550 กองสวัสดิการ
สังคม 

 
แผนงานงบกลาง 
สอดคล องกับนโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการ 3 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล3วเสร็จ 
ระหว!าง

ดำเนินการ 
ยังไม!ได3

ดำเนินการ 

1. โครงการเบ้ียยังชีพผู สูงอายุ 13,000,000
(โอนลด 

250,000) 

√ - - 9,819,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. โครงการเบ้ียยังชีพผู พิการ 3,000,000 √ - - 2,771,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3. โครงการเบี ้ยย ังชีพผู  ปVวย
เอดส� 

130,000 √ - - 114,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร ที่ 5 ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาสาธารณสุข 
สอดคล องกับนโยบายด านสาธารณสุข และกีฬา ดำเนินการ 4 โครงการ ไม�ได ดำเนินการ 1 โครงการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการควบคุมและการปSอง 
กันโรคไข เลือดออก 

100,000 √ - - 57,540 สำนักปลัด 

2. โครงการควบคุมและการปSอง 
กันโรคพิษสุนัขบ า    

100,000 √ - - 98,640 สำนักปลัด 

3. โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน    
 

50,000 - - √  สำนักปลัด 

4. โครงการตลาดนัดสุขภาพ 50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการประชาร ัฐร � วมใจ
กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ าและ
ควบคุมประชากรสุนัข แมว
ภายในตำบลแชะ 
 

5,000 √ - - 5,000 สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร ที่ 6  ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน 
สอดคล3องกับนโยบายด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดำเนินการ 21 โครงการ ไม�ได 
ดำเนินการ 6 โครงการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กทางเข าซอย
บ านนายอุดม ล�ามกระโทก 
หมู� 9 บ านหนองมะค�า 
 

30,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

2. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กร ีต เสร ิม เหล ็กซอยบ  าน     
นางกฤษณา  เสยกระโทก             
หมู� 10 บ านดอนสง�างาม    
 

170,000 √ - - 
 

156,018.24 กองช�าง 

3. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ านนาง 
ประคอง ประสาน หมู � 11 
บ านโนนทอง       
 

178,000 √ - - 177,000 กองช�าง 

 
 



 
ยุทธศาสตร ที่ 6  ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน(ต!อ) 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

4. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ าน
นางวันดี ประเสริฐพงษ� 
หมู� 1 บ านดอนกรูด 
 

120,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

5. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ าน
นายฟSาแลบ สิงห�ผักแว�น 
หมู� 10 บ านดอนสง�างาม 
 

95,000 - - √ 93,000.00 กองช�าง 

6. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยฟาร�ม
หมูนางจำรัส ยวดกระโทก 
หมู� 9 บ านหนองมะค�า 
 

280,000 - - √ 276,000.00 กองช�าง 

7. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กต�อจากเดิม
เส นบ านนายสมชาย รุม
พล หมู� 8 บ านถนนกลาง 
 

340,000 - - √ 333,036.48 กองช�าง 

8. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ  าน
นางสายยนต� เชิดกระโทก 
หมู� 2 บ านหนองรัง 
 

250,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

9. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ  าน
นายบ ุญสม เดชพร ถึง
ร  านค าประชารัฐ หมู �  6 
บ านขาคีม 
 

200,000 - - √ 197,000.00 กองช�าง 

10. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายหลัก
หน าบ านนางปราณี แก�น
กระโทก หมู� 7 บ านพนา
หนองหิน  
 

400,000 - - √ 397,000.00 กองช�าง 

 



ยุทธศาสตร ที่ 6  ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน(ต!อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

11. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส นข างสถาน
ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หมู� 3 
บ านแชะ 

250,000 √ - - 242,000.00 กองช�าง 

12. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส นบ านนาง
กXอง ย ื ่นกระโทก ไปบ าน  
นายศราวุธ หมอกกระโทก   
 

500,000 √ - - 494,000.00 กองช�าง 

13. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส นบ านนาย
จักรินทร� ฝอยผักแว�น หมู� 
11 บ านโนนทอง  
 

356,000 - - √ - กองช�าง 

14. โครงการก�อสร างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส นบ านนาย
บัญญัติ ตราพระสำโรง หมู� 
5 บ านโนนมะขามปSอม  
 

100,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

15. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุกไร�นายสาธิต ถึงไร�นาย
เขียว(บ านหนองเสือบอง) 
หมู� 9 บ านหนองมะค�า 
 

80,000 √ - - 79,000.00 กองช�าง 

16. โครงการก�อสร างถนนหิน
ค ล ุ ก ส า ย เ ล ี ย บ เ ห ม ื อ ง
ชลประทานหลังร านอาหาร
สวรรค�บ านนาหมู � 8 บ าน
ถนนกลาง 
 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช�าง 

17. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุกเส นบ านนางดาวเร ือง 
สายสุนทร หมู�ที่ 3 บ านแชะ  
 

90,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

18. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุกเส นบ านนายแจง สัจจา 
หมู� 2 บ านหนองรัง 
 

100,000 √ - - 79,000.00 กองช�าง 

 
 



ยุทธศาสตร ที่ 6  ยุทธศาสตร ด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน(ต!อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

19. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุกเส นบ านนายเฉลิม ห�วง
กระโทก ถ ึงบ  านนางวรา
ภรณ� เสยกระโทก หมู �  3 
บ านแชะ 
 

150,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

20. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุกเส นปากอุโมงค�ไปบ าน
นายปรีชา พึ่งธรรมชาติ หมู� 
8 บ านถนนกลาง 
 

100,000 √ - - 98,000.00 กองช�าง 

21. โครงการก�อสร างถนนหิน
คลุก แยกชลประทาน ถึง
บ านนายสวิช ชุดกระโทก 
หมู� 10 บ านดอนสง�างาม 
 

120,000 √ - - 119,000.00 กองช�าง 

22. โครงการก�อสร างถนนหิน
คล ุกไร �นางร ัตนากร มิตร
จังหรีด หมู � 9 บ านหนอง
มะค�า 
 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช�าง 

23. โครงการเดินระบบท�อเมน
ประปาหมู�บ าน หมู� 5 บ าน
โนนมะขามปSอม 
 

400,000 
(กันเงินไว 

เบิกเหลื่อมปD) 

- √ - - กองช�าง 

24. โครงการติดตั ้ งไฟฟSาส �อง
สว�างหมู� 11 บ านโนนทอง 
 

50,000 √ - - 45,702.73 กองช�าง 

25. โครงการติดตั ้ งไฟฟSาส �อง
ส ว � า ง ห ม ู �  5  บ  า น โ น น
มะขามปSอม 
 

30,000 √ - - 28,930.01 กองช�าง 

26. โครงการติดตั ้ งไฟฟSาส �อง
สว�างหมู� 7 บ านพนาหนอง
หิน 
 

20,000 √ - - 15,834.29 กองช�าง 

27. โครงการติดตั ้ งไฟฟSาส �อง
สว�างหมู� 8 บ านถนนกลาง   
 

100,000 √ - - 95,209.14 กองช�าง 

 
 



ยุทธศาสตร ที่ 7 ยุทธศาสตร พัฒนาด3านการพัฒนาการท!องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
สอดคล องกับนโยบายสาธารณสุขและกีฬา และนโยบายด านเศรษฐกิจ และการท�องเที่ยว ดำเนินการ 4 โครงการ 
ไม�ได ดำเนินการ 1 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการแข�งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนระดับอำเภอ 

15,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจัดการแข�งขันกีฬา 
อบต. สัมพันธ� 
 

90,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการจัดการแข�งขันกีฬา
ฟุตซอลตำบลแชะต านยา
เสพติด   
 

100,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

4. ค�าใช จ�ายในพิธีทางศาสนา 
และประเพณีต�าง ๆ 
 

50,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการส �งเสร ิม และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปBญญาท องถ่ิน 
 

10,000 √ - - 9,825 กอง
การศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร ที่ 8 ยุทธศาสตร ด3านการบริหารจัดการบ3านเมืองท่ีดี 
สอดคล3องกับนโยบายด3านการเมือง การบริหาร ดำเนินการ 2 โครงการ ไม�ได ดำเนินการ 4 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดงานวันท องถ่ินไทย 
 

10,000 - - √ - สำนักปลัด 

2. โครงการบริหารศูนย�ปฏิบัติ 
ก ารร � ว ม ในการช � ว ย เหลื อ
ประชาชน ฯ 
 

10,000 - - √ - สำนักปลัด 

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ผู บริหาร สมาชิกสภา ฯ ผู นำ
ท องถิ ่น พนักงานส�วนตำบล
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
 

150,000 √ - - 121,225 สำนักปลัด 

4. โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส�วนตำบล 
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 

5. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบ ียนทร ัพย �ส ินองค �การ
บริหารส�วนตำบลแชะ 

100,000 - - √ - กองคลัง 

6. อุดหนุนงานรัฐพิธี 15,000 √ - - 15,000 สำนักปลัด 



ยุทธศาสตร ที่ 9 ยุทธศาสตร ด3านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย สิน 
สอดคล องกับนโยบายด านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม�ได ดำเนินการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการฝ Rกอบรมและจัด
กิจกรรมในการปSองกันและ
แก ไขปBญหายาเสพติด    
 

30,000 - - √ - สำนักปลัด 

 
ยุทธศาสตร ที่ 10 ยุทธศาสตร ด3านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
สอดคล องกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม ดำเนินการ 2 โครงการ ไม�ได ดำเนินการ 1 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว3 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ!าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน!วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล3วเสร็จ 

ระหว!าง
ดำเนินการ 

ยังไม!ได3
ดำเนินการ 

1. โครงการคืนพันธุ�ปลาสู�แหล�ง
น้ำธรรมชาติ 
 

30,000 √ - - 28,932 สำนักปลัด 

2. โครงการปลูกปVาเฉลิมพระ
เกียรติ   
 

70,000 √ - - 37,407 สำนักปลัด 

3. โ ค ร ง ก า รป ล ู กห ญ  า แ ฝ ก
อนุรักษ�ผืนดิน และน้ำ    
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 

 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ เปEนการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ทุกโครงการและกิจกรรมเปEนโครงการที่มีความสอดคล องกับนโยบายที่ได แถลงไว  ซึ่งกระผมได 
มุ�งเน นการแก ไขปBญหาความเดือดร อน เพื่อให พี่น องประชาชนได รับประโยชน�และความพึงพอใจสูงสุด  ตามที่ได 
มุ�งหวังเอาไว ภายใต ข อจำกัดหลายประการ กระผมและคณะผู บริหารได เข ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเปEนที่
น�าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก ไขปBญหาเราจะมุ�งเน นผู คนส�วนใหญ�ได รับประโยชน�มากที่สุด  สำหรับ
โครงการขนาดใหญ�เกิดผลเปEนรูปธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท ายน้ี 

เหตุผล 
  ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ�านมา กระผมพร อยด วยคณะผู บริหารองค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ ขอขอบคุณทุกท�านที่มีส�วนร�วมในการสนับสนุนและส�งเสริมการปฏิบัติงาน ส�งผลให การดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จด วยดีตลอดมา และจะมุ�งมั่นพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ให มีศักยภาพ นำไปสู�ชุมชนที่
น�าอยู�อย�างยั่งยืนตลอดไป 
  เพื่อปฏิบัติให เปEนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ.2537 
และที่แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห า ให นายกองค�การบริหารส�วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได แถลงไว ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเปEนประจำทุกปD 
  จึงเรียนมา เพ่ือโปรดนำเสนอสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ เสนอเพื่อทราบต�อไป 
 




