
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้
จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 

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

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

ต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 
5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา     

การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนศาลายาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์บริการสาธารณะ 
1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และก่อสร้างระบบบ าบัด 

น้ าเสียและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
2. การพัฒนาระบบจราจร 
3. การพัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2. การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
3. การพัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี รวมถึงการ 

อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. การพัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
2. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 
3. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห ์
5. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
1. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
3. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริม 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที ่

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ 
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที ่28 ธันวาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที ่28 ธันวาคม 2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์บริการสาธารณะ 65 123,885,287.39 80 177,919,600.00 64 122,290,000.00 64 121,940,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46 27,420,000.00 50 30,446,000.00 50 37,953,000.00 49 27,953,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 650,000.00 5 2,680,000.00 4 180,000.00 4 180,000.00 

 ุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

57 32,041,000.00 57 30,651,000.00 56 29,661,000.00 56 29,671,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

19 17,040,000.00 19 17,240,000.00 19 17,440,000.00 19 17,440,000.00 

ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

89 73,972,900.00 90 73,992,900.00 90 73,992,900.00 90 73,992,900.00 

รวม 280 275,009,187.39 301 332,929,500.00 283 281,516,900.00 282 271,176,900.00 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่21 กันยายน 2560 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  126  โครงการ  งบประมาณ 80,590,686 บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์บริการสาธารณะ 27 26,072,949.94 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  20 14,156,260.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 720,000.00 

 ุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 28 16,676,056.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว  7 6,510,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 42 16,455,420.00 

รวม 126 80,590,685.94 
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1  413,392.55 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง มีความสะดวกปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 

2. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ขยายเขตจ าหน่ายและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยเมตตาอรุณ 3 
หมู่ท่ี 4 

 943,287.39 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง มีความสะดวกปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยเมตตา
อรุณ 3 หมู่ท่ี 4 

3. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 1 

 60,000.00 เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด 

ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 
1 

4. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 2 

 60,000.00 เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด 

ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 
2 

5. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 3-4 

 120,000.00 เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด 

ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 
3-4 

6. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 5 

 60,000.00 เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด 

ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 
5 

7. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
เลียบคลองตาหลี ฝั่ง
ตะวันออก หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 735,000.00 เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐานและการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 220 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1320 ตร.ม. 

8. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนเฉลิมนิเวศน์ 
2 หมู่ท่ี 2,1  

เงินสะสม 2,196,000.00 เพื่อเพิ่มการสัญจรให้กับประชาชน
หมู่ท่ี 1,2 และ 3 เพื่อเป็นเส้นทาง
ลัดเข้าสู่กรุงเทพฯเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว  

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,170 
เมตร หรือพื้นที่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 5850 ตร.ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยนุกูล
อุทิศ3 หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 1,854,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน  

กว้าง 5 เมตร ยาว 260 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1300 ตร.ม. 

10. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงเลียบคลองตาหลี
เชื่อมถนนเลียบคลอง
มหาสวัสด์ิกับถนนเทพ
นิมิต-ลานตากฟ้า (ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ท่ี 1,2 

 4,680,000.00 เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นท่ีเพื่อ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีให้
เสียหายน้อยท่ีสุด 

ระยะทาง 2,771 เมตร 

11. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หมู่ท่ี 1 

 485,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
,ถนน ลาดยาง,ถนนลูกรัง 

12. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หมู่ท่ี 2 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
,ถนน ลาดยาง,ถนนลูกรัง  

13. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หมู่ท่ี 3-4 

 600,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
,ถนน ลาดยาง,ถนนลูกรัง 

14. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หมู่ท่ี 5 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
,ถนน ลาดยาง,ถนนลูกรัง  

15. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเฉลิมนิเวศน์ 1, 
หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 1,877,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน  

ก.5 ม. ย. 1000 ม. หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5000 ตร.ม. 

16. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยหอ
ถังรพช.หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 673,000.00 เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังระบายไม่
ทัน 

ผิวถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 108 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 11 บ่อ ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
เมตตาอรุณ 3, 4, 5, 6 
หมู่ท่ี 4 

 1,452,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,400 เมตร 

18. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเมตตาอรุณ 6 หมู่
ท่ี 4 

เงินสะสม 2,575,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา 

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
1,830 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
8,235 ตร.ม. 

19. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า บริเวณ
บ้านหนองแคและ
ชุมชนริมคลองตาพริ้ง 
หมู่ท่ี 3 

 1,184,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร 

20. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. ซอยทางเข้า
วัดเทพนิมิต หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 726,000.00 เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังระบายไม่
ทันช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว 269 เมตร 

21. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 1 

 18,190.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

-ระบบผลิตน้ าประปา -
ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปาPE Ø2-4 น้ิว ใน
พื้นท่ี -ท าความสะอาดหอถัง 

22. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 2 

 284,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

-ระบบผลิตน้ าประปา -
ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปาPE Ø2-4 น้ิว ใน
พื้นท่ี -ท าความสะอาดหอ
ถัง 

23. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 3-4 

 172,320.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง  

-ระบบผลิตน้ าประปา -
ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปาPE Ø2-4 น้ิว ใน
พื้นท่ี -ท าความสะอาดหอ
ถัง 

24. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องกรองน้ าด่ืม 

 72,760.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

จ านวน 3 แห่ง 

25. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
PARA แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายทางเข้า
โรงพยาบาลพุทธ
มณฑล หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 1,949,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและได้มาตรฐาน 

ยาวรวม 910 เมตร จ านวน 
2 ช่วง - ช่วงท่ี 1 กว้างเฉลี่ย 
4 ม. ยาว 645 ม. - ช่วงท่ี 2 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 265 
ม. หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3905 ตร.ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. สาย
ซอยบ้านคุณหญิง 
หมู่ท่ี 2  

 282,000.00 เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขับ ระบาย
น้ าไม่ทันช่วงฤดูฝน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว
รวมไม่น้อยกว่า 164.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 18 บ่อตามแบบ 
อบต.ศาลายา 

27. ยุทธศาสตร์
บริการ
สาธารณะ 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูง 
คสล. ขนาด 30 ลบ.
ม.  

 2,001,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

โครงการก่อสร้างหอถ้ง
ประปาบาดาล ก่อสร้างหอ
ถังสูง คสล. ขนาด 30 
ลบม. หมู่ท่ี 5 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ตาม
โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ) ใน
เขต อบต.ศาลายา 

 7,896,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ)ในเขต อบต.
ศาลายา และเพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับอาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ) 
ในเขต อบต.ศาลายา 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วันเด็กแห่งชาติ  200,000.00 เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมให้เด็ก
ในพื้นท่ีได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลศาลายาและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)  3,943,540.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโต
ตามวัย 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ และโรงเรียนใน
เขต อบต.ศาลายา 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน  411,600.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโต
ตามวัย 

จัดซ้ืออาหารกลางวัน 
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ศาลายา 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอน 

 142,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสื่อการ
เรียนการสอนตามวัยอันเหมาะสม 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบรมพัฒนาครูและ
ผู้ดูแลเด็ก 

 30,000.00 เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ครูและผู้ดูแลเด็ก 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 3,000.00 เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการศึกษาดีขึ้น 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการหนูน้อย
มารยาทงาม 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
เด็กให้ครบทุกด้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 ศูนย์ 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ 

 50,000.00 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 ศูนย์ 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 ศูนย์ 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

 2,000.00 เพื่อสร้างสายใยความรักความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 ศูนย์ 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ติดตั้ง/ปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ท่ี 1-5 

 20,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

หมู่ท่ี 1-5 ต าบลศาลายา 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
ให้กับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 22,320.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากการอ่านมากขึ้น 

หมู่ท่ี 1-5 วันละ 2 ฉบับ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระเกียรติ
คุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และงานรัฐพิธีต่าง 
ๆ 

 300,000.00 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วันแม่แห่งชาติ  200,000.00 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 

 500,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรม
วงศานุวงษ์ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ซุ้มพร้อมประติมากรรม
ประดับ 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 100,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

ประชาชนในเขตอบต.
ศาลายา 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แห่เทียนพรรษา  30,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลศาลายา  

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประเพณีตักบาตร
ท้องน้ าในวันลอย
กระทง 

 200,000.00 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลศาลายา 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพส าหรับ
นักเรียน 

รายได้อื่น ๆ 0.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ฟันท่ีดี 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา จ านวน 2 
ศูนย์ 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรม
อาชีพเสริมรายได้ 

 50,000.00 เพื่อเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่
ประชาชน 

ผู้ร่วมกิจกรรม 100 ราย 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
และสัมมนากลุ่มสตรี 

 670,000.00 เพื่อเพิ่มโอกาสด้านแนวความคิดท่ี
ดีให้แก่กลุ่มสตรีด้าน
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ในชุมชนจิตอาสา 

กลุ่มสตรี จ านวน 150 
ราย 

50.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอพุทธ
มณฑล (ศป.ปส.อ.
พุทธมณฑล) 

 100,000.00 เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอพุทธมณฑล 
(ศป.ปส.อ.พุทธมณฑล) 

51.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

 2,794,456.00 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชนท่ีประสบ
ภัยธรรมชาติ 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในพื้นท่ีต าบล
ศาลายา 

52.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ฝึกอบรมดับเพลิง
ให้กับประชาชน
ท่ัวไปและ
สถานศึกษาในเขต
อบต.ศาลายา 

 60,000.00 เพื่อให้ประชาชน/นักเรียน/
นักศึกษา ได้รู้จักป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

ประชาชนในเขตอบต.
ศาลายา 

53.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 30,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พนักงาน อบต. และ
ประชาชนท่ัวไป 

54.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

 60,000.00 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดต้ังศูนย์ป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

55.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดซ้ือชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงและอุปกรณ์ 

 100,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือชุดและอุปกรณ์ 
เช่นชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงผ้าคลุมศีรษะ,
หน้ากากป้องกันควัน,
บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น 

56.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดหาสารเคมีและ
อุปกรณ์ป้องกันภัย
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทา
สาธารณภัย 

 60,000.00 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้มีความเข้าถึง
และป้องกันการเกิดสาธารณภัยใน
พื้นท่ี 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

57.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดซ้ืออุปกรณ์จราจร  80,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อ านวยความสะดวกในการบริการ
จราจร 

แผงกั้นจราจร,กรวย
พลาสติก ต่างๆ 

58.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

รณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

 20,000.00 เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประชาชน/บุคลากรใน 
อบต.ศาลายา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

59.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์
ประจ าปี 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการออกก าลัง
กายและสร้างความสามัคคีในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
พื้นท่ีต าบลศาลายา 

60.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สุขภาพดีทุกวัย  500,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
การมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งในพ้ืนท่ี
ของแต่ละหมู่ในพื้นท่ี 

61.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

 200,000.00 เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออก 

พื้นท่ี อบต.ศาลายา 

62.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

อบรมและศึกษาดู
งานการสาธารณสุข
องประชาชนแกนน า
สุขภาพ 

 300,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่แกนน าสุขภาพ 

แกนน าสุขภาพในเขต
พื้นท่ีต าบลศาลายา 

63.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

อบรมศึกษาดูงาน
ด้านการสาธารณสุข
ของผู้สูงอายุ 

 300,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันท า
กิจกรรมส่งเสริมทางกายและทาง
ใจ 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านด้านการสาธารณสุข
ของผู้สูงอาย ุ

64.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 65,000.00 เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตต าบลศาลายา 

สุนัข และแมวในพื้นท่ี
ต าบลศาลายาได้รับการ
ฉีดวัคซีนทุกตัว 

65.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ค่าป่วยการ/อุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

 75,000.00 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบล
ศาลายา 

66.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สนับสนุน
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน 

 210,000.00 เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

หมู่ท่ี 1-5 

67.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,474,100.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลศาลายา
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ศาลายา 

68.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,350,000.00 เพื่อให้ผู้พิการในต าบลศาลายา
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้พิการในเขตต าบล
ศาลายา 

69.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

 30,000.00 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ในต าบล
ศาลายาได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต
ต าบลศาลายา 

70.  ุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ให้ความรู้ด้านยาเสพ
ติดแก่เด็กนักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

 50,000.00 เพื่อให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้รู้ถึงภัยของยา
เสพติด 

เด็ก นักเรียน เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พื้นท่ีต าบลศาลายา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

71.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

วัยรุ่นวัยใสห่างไกล
ยาเสพติด 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดร่วมถึงส่งเสริม
การแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 

นักเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

72.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

 1,500.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายาจ านวน 1 
ศูนย ์

73.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

บูรณาการการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน อุดหนุน
สถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. ในเขตอ าเภอ
พุทธมณฑล 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัยและปัญหาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อ 
ได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สถานท่ีกลาง ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 
จ านวน 1 แห่ง 

74.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเยื่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้พิการและผู้ด้อย 
โอกาสท่ีทุพลภาพใน
พื้นท่ีอบต.ศาลายา 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การรักษาตลอดจนตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสท่ีทุ
พลภาพในพื้นท่ี อบต.
ศาลายา 

75.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

จัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบล
ศาลายา 

รายได้อื่น ๆ 1,000,000.00 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบล
ศาลายา 

76.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
อบต.ศาลายา หมู่ท่ี 
1 

 1,496,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุอบต.
ศาลายา 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
อบต.ศาลายา หมู่ท่ี 1 ท่ี
ด าเนินการไว้แล้วพร้อม
ครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง10 x 
16 เมตร เช่น งานผนัง 
งานเทพื้นฯลฯ 

77.  ุยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60000.00 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

78. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

จัดซ้ือถังรองรับขยะ  500,000.00 เพื่อให้มีท่ีรองรับขยะเหมาะสม
กับปริมาณขยะในพื้นท่ีต าบล
ศาลายา 

จ านวน 200 ใบ 

79. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

บริการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 4,400,000.00 เพื่อบริการก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลให้กับประชาชน 

บริการจัดเก็บขยะหมู่ท่ี 
1-5 

80. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

รณรงค์การคัดแยก
ขยะ (รีไซเคิล) เพื่อ
ลดปริมาณขยะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ต่อยอด) 

 30,000.00 เพื่อลดปริมาณขยะ พื้นท่ีต าบลศาลายา  

81. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ Big 
cleaning day/ Big 
cleaning year 

 40,000.00 เพื่อท าความสะอาดสถานท่ีด้าน
สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีต าบลศาลายา 

82. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

เมืองน่าอยู่  750,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและ
ริมคลองให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
และริมคลองในพ้ืนท่ี
ต าบลศาลายา 

83. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

ก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในคลอง
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ต าบลศาลายา 

 200,000.00 เพื่อบ ารุงรักษาคลองในต าบล
ศาลายา 

พื้นท่ีต าบลศาลายา 

84. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

จัดซ้ือรถฟาร์ม
แทรกเตอร์  

 590,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภารในการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 
1 คัน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

85. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีด ี

เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

 500,000.00 เพื่อให้การเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภามี
ประสิทธิภาพ 

เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมใน
เขตต าบลศาลายา 

86. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดท าสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

 150,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติการของ 
อบต. 

จัดท าวารสาร อบต. 

87. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา 

 20,000.00 เพื่อให้ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

ประชาชนผู้มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 

88. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

อบรมให้ความรู้การ
ช าระภาษีตาม
กฎหมายก าหนด 

 100,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การช าระภาษีเกี่ยวกับการ
ยืนแบบช าระภาษีตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
ต าบลศาลายา 

89. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างพนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชน 

 650,000.00 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชนมีความรู้ มี
ศักยภาพมากขึ้น 

สนับสนุนการฝึกอบรม
สัมมนา ท้ังที่อบต.
ด าเนินการเอง/กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อื่น 

90. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

พัฒนาเว็บไซต์และ
เช่าพ้ืนท่ีSaver 
และ Domand 
Name (รายปี) 
ของอบต.ศาลายา 

 5,000.00 เพื่อให้การเชื่อมโยงของ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

พัฒนา 1 ครั้ง/ปี 

91. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดหาเครื่องมือ ใน
การปฏิบัติงาน 

 2,714,620.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุและครุภัณฑ์ 

92. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน/อาคาร
ส านักงาน 

 2,147,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุและครุภัณฑ์ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

93. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

ค่าจ้างออกแบบ
อาคารส านักงาน 
อบต.ศาลายา 
(แห่งใหม่) และ
ออกแบบ
ปรับปรุงอาคารท่ี
ท าการหลังเดิม 

รายได้อื่น ๆ 900,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

อบต.ศาลายา 

94. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

ก่อสร้างรั้ว
ก าแพงอาคาร
ส านักงาน อบต.
ศาลายา 

 1,200,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

อบต.ศาลายา 

95. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือแท่น
บรรยาย (โพ
เดียม) 

 40,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ 
ของ อบต.ศาลายา  

จัดซ้ือแท่นบรรยาย (โพเดียม) 
จ านวน 2 ตัว) 

96. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือโต๊ะหน้า
ขาว
อเนกประสงค์ 

 30,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ 
ของ อบต.ศาลายา  

จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ส าหรับใช้งาน
ของ อบต. จ านวน 20 ตัว 

97. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือกระดาน
ไวท์บอร์ดสอง
หน้าพร้อมโครง 
ล้อเลื่อน 

 10,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ 
ของ อบต.ศาลายา  

จัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดสอง
หน้าพร้อมโครง ล้อเลื่อน 
จ านวน 2 ชุด 

98. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือตู้เก็บ
เอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด 

 5,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด จ านวน 4 หลัง 

99. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือเก้าอี้
ส านักงาน 

 24,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว (กองคลัง 1 ตัว 
,สป.5 ตัว) 

100. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือเก้าอี้
เลคเชอร์ 

 60,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเก้าอี้เลคเชอร์ จ านวน 
20 ตัว 

101. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ 

 7,500.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 3 ชุด 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

102. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  23,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง 

103. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 44,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ชุด 

104. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  11,200.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  
จ านวน 4 ตัว (กองคลัง 2 
ตัว , สป. 2 ตัว) 

105. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือตู้เอกสารแบบสอง
บานเปิด 

 16,500.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือตู้เอกสารแบบ
สองบานเปิด จ านวน 4 ตู ้

106. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือพัดลมผนัง/เพดาน  30,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือพัดลมผนัง/
เพดาน 

107. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร  100,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารใน
การประกอบการเรียนการ
สอน จ านวน 1 เครื่อง 

108. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 44,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 

109. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  5,600.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  
จ านวน 2 ตัว 

110. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์สี  17,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์สี 
จ านวน 1 เครื่อง 

111. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือสัญญาณกริ่งหน้า
ประตู ศพด.บ้านศาลายา 

 10,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือสัญญาณกริ่งหน้า
ประตู ศพด.บ้านศาลายา
จ านวน 1 ชุด 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

112. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

ประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 50,000.00 เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชุมประชาคม หมู่ท่ี 
1-5 

113. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการรณรงค์ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

 40,000.00 เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

ต าบลศาลายา 

114. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

 50,000.00 เพื่อน าแผนชุมชนมาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

หมู่ท่ี 1-5 

115. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้  15,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ 
ชนิดบาร์โซ่ จ านวน 1 
เครื่อง 

116. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือสัญญาณไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

 20,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือสัญญาณไฟจุด
ตรวจสามเหลี่ยม จ านวน 
4 ชุด 

117. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 
40 ช่อง 

 5,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 
40 ช่อง จ านวน 4 ตู ้

118. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  4,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 

119. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ด ี

จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  5,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
ตัว 

120. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก
แบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า 

 2,500,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือจัดซ้ือรถยนต์
บรรทุกแบบเปิดข้างเท
ท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคพร้อม 

121. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ (ปั๊ม
ลม) 

 66,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ 
(ปั๊มลม) จ านวน 1 
เครื่อง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

122. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือรถบรรทุกเทท้าย 
ขนาด 1 ตัน  

 1,200,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

จัดซ้ือรถบรรทุกเทท้าย 
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 
คัน 

123. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้ายขนาดบรรจุ 12 ลบ.
ม.  

 3,300,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้ายขนาดบรรจุ 
12 ลบ.ม. จ านวน 2 คัน 

124. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

เช่าท่ีดิน  20,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง 

125. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

โครงการปรับปรุงข้อมูลงาน
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

รายได้อื่น ๆ 300,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับ 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

126. ยุทธศาตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

เช่าท่ีดิน รายได้อื่น ๆ 16,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

ท่ีดินของวัดสุวรรณราราม 
หมู่ท่ี 1 ต าบลศาลายา 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 89 โครงการ จ านวนเงิน  50,025,906 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน   89 โครงการ จ านวนเงิน 46,980,621 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์บริการสาธารณะ 20 15,256,319.94 20 14,184,078.94 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  14 13,074,853.60 14 12,221,195.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 697,355.00 2 697,355.00 

 ุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 11,159,820.70 19 10,932,520.70 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว  6 5,282,300.00 6 4,501,352.80 

ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 28 4,555,256.50 28 4,444,118.17 

รวม 89 50,025,905.74 89 46,980,620.63 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล ศาลายา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1. ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1  413,392.55 413,392.55 12/2561 27/09/2561 3 
2. ขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณซอยเมตตาอรุณ 3 
หมู่ท่ี 4 

 943,287.39 943,287.39 - 25/10/2560 180 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ท่ี 1 

 60,000.00 38,400.00 19/2561 10/04/2561 15 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ท่ี 2 

 60,000.00 38,400.00 19/2561 10/04/2561 15 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ท่ี 3-4 

 120,000.00 76,800.00 19/2561 10/04/2561 15 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ท่ี 5 

 60,000.00 38,400.00 19/2561 10/04/2561 15 

7. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ท่ี 2,1 

เงินสะสม 2,196,000.00 1,460,000.00 18/2561 20/04/2561 15 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายซอยนุกูลอุทิศ3 
หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 1,854,000.00 1,788,000.00 20/2561 20/04/2561 90 

9. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงเลียบคลอง
ตาหลีเขื่อมถนนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ
กับถนนเทพนิมิต-ลานตากฟ้า (ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ท่ี 1,2 

 4,680,000.00 3,699,000.00 13/2561 
22/2561 

31/03/2561 
31/02/2561 

30 
120 

10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 1  485,000.00 485,000.00 12/2561 21/03/2561 25 
11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 3-4  600,000.00 221,000.00 14/2561 05/04/2561 30 
12. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตถนนเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ท่ี 3 
เงินสะสม 1,877,000.00 1,319,000.00 19/2561 21/04/2561 10 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ าซอยหอถัง รพช. หมู่ท่ี 
1 

เงินสะสม 673,000.00 566,000.00 17/2561 18/04/2561 50 

14. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเมตตาอรุณ 3,4,5,6 หมู่ท่ี 4 

 1,452,000.00 577,700.00 10/2561 09/03/2561 30 

15. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยเมตตาอรุณ 6 หมู่ท่ี 4 

 2,575,000.00 1,950,000.00 16/2561 18/2561 30 

16. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 1  18,190.00 17,000.00 15/2561 18/06/2561 5 
17. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 2  284,000.00 284,000.00 6/2561 20/12/2560 30 
18. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา  หมู่ท่ี 

3-4 
 172,320.00 170,320.00    

19. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าด่ืม  72,760.00 72,760.00 7/2561 17/04/2561 5 
20. ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA แอส

ฟัลท์ ติกคอนกรีตสายทางเข้า
โรงพยาบาลพุทธมณฑล 

เงินสะสม 1,949,000.00 1,098,000.00 15/2561 17/04/2561 30 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

21. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตาม
โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา(สพฐ.)ในเขต อบต.ศาลายา 

 7,896,000.00 7,876,000.00 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 10 
/2561  

01/10/2560 
01/01/2561 
01/04/2561 
16/05/2561 
10/09/2561 
17/09/2561 

50 
50 
50 
49 
1 
1 

22. วันเด็กแห่งชาติ  200,000.00 111,595.00 28,16,18, 
17,30,29, 
27,15/2561 

05/01/2561 
09/01/2561 
10/01/2561 

5 
3 
3 

23. อาหารเสริม (นม)  3,943,540.00 3,829,130.60 1,2/2561 
6,7/2561 

01/11/2560 
16/05/2561 

140 
260 

24. อาหารกลางวัน  411,600.00 403,100.00 - 01/10/2560 
01/01/2561 

65 
180 

25. จัดหาสื่อการเรียนการสอน  142,800.00 141,100.00 - 01/10/2560 365 
26. อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก  30,000.00 15,200.00 - 04/04/2561 

19/05/2561 
4 
2 

27. ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ท่ี 1-5 

 20,000.00 6,600.00 38/2561 22/03/2561 15 

28. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้กับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 22,320.00 20,090.00 ปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ.2561 

01/10/2560 
ถึง

01/08/2561 

28 
30 
31 

29. สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระ
เกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานรัฐพิธี 

 300,000.00 85,563.00 ปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ.2561 

1 
5 
7 

30. วันแม่แห่งชาติ  200,000.00 11,246.00 46,75,76 
/2561 

7,12/08 
/2561 

1, 5, 7 

31. ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  500,000.00 499,690.00 1/2561 17/07/2561 30 
32. สืบสานประเพณีสงกรานต์  100,000.00 6,036.00 43,52/2561 3,4/04/2561 5 
33. แห่เทียนพรรษา  30,000.00 11,110.00 35,70,71 

/2561 
12,18,19,23 
/07/2561 

1 
7 

34. ประเพณีตักบาตรท้องน้ าในวันลอย
กระทง 

 300,000.00 58,393.00 5/2560 
6,9,10 
/2561 

24,27,31/10 
/2560 
1,3/11/2560 

5 
6 
7 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

35. โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  50,000.00 28,505.00 50/2561 20,23/08/ 
2561 
03/08/2561 

1 
 

7 
36. โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่ม

สตรี 
 670,000.00 668,850.00 58,61/2561 22,28/06/ 

2561 
11/07/2561 

4,5,7 
 

1 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

37. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  2,794,456.00 36,000.00 18/2561 16/11/2560 7 
38. ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน

ท่ัวไปและสถานศึกษาในเขต อบต.
ศาลายา 

 60,000.00 34,810.00 55/2561 7,11,12/09 
/2561 

1 
2 
7 

39. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  60,000.00 36,830.00 12,13,14, 
40,41,42, 
53/2561 

 

22,25,28/12
/2561 
4,11/04 
/2561 

3, 5, 7 
 

7 

40. จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันภัย
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย 

 60,000.00 48,792.00 52/2561 31/08/2561 15 

41. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  20,000.00 14,878.00 66/2561 13/07/2561 7 
42. จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์

ประจ าปี 
 100,000.00 68,875.70 36,39,63, 

67,68/ 
2561 

3,13,17,20, 
22/07/2561 

1 
5 
7 

43. ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  200,000.00 197,400.00 13,38 
/2561 

17/07/2561 
19/09/2561 

5 
7 

44. อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชนแกนน า
สุขภาพ 

 300,000.00 296,870.00 40/2561 21,22,23/08/
2561 

1 
3 
7 
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ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

45. อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

 300,000.00 290,200.00 8,22,23, 
28/2561 

11,18/05/ 
2561 

2, 5, 7 

46. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  65,000.00 65,000.00 11/2561 13/06/2561 5 
47. สนับสนุนงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน 
 210,000.00 171,500.00 - 01/10/2560 365 

48. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,474,100.00 7,474,100.00 - 01/10/2560 365 
49. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,350,000.00 1,350,000.00 - 01/10/2560 365 
50. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  30,000.00 30,000.00 - 01/10/2560 365 
51. ให้ความรู้ต้านยาเสพติดแก่เด็ก

นักเรียน เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 

 50,000.00 50,000.00 62/2561 19/06/2561 7 

52. วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด  50,000.00 29,965.00 - 11/06/2561 15 
53. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลายา 
 1,500.00 1,500.00 31/2561 06/03/2561 5 

54. จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลศาลายา 

รายได้อื่น ๆ 1,000,000.00 877,500.00 21/2561 20/04/2561 75 

55. อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 60,000.00 60,00.00 12 - 20 
/2561 

26/09/2561 4 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

56. จัดซ้ือถังรองรับขยะ  500,000.00 474,000.00 5/2561 11/05/2561 30 
57. บริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
 4,400,000.00 4,400,000.00 1,2,24 

/2561 
1,2/10/2560 
1/07/2561 

335, 29 
92 

58. รณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 
เพื่อลดปริมาณขยะปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด) 

 30,000.00 300.00 38/2561 1707/2561 5 

59 เมืองน่าอยู่  750,000.00 37,000.00 5/2561 01/12/2560 31 
60 ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง

ต่าง ๆ ในพื้นท่ีต าบลศาลายา 
 200,000.000 73,000.00 9,28/2561 15/01/2561 

11/08/2561 
30 
30 

61. จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์  590,000.00 298,000.00 11/2561 06/07/2561 45 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

62. จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 150,000.00 99,000.00 49/2561 12/03/2561 30 

63. อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตาม
กฎหมายก าหนด 

 100,000.00 100,000.00 32,33 
/2561 

10,11,17/09 
/2561 

1, 3,  
5, 7 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

ที่ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

64. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชน 

 650,000.00 569,480.00 45,46,47, 
63/2561 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

1, 3, 5, 7 

65. พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพ้ืนท่ี Saver 
และ Domand Name (รายปี) ของ 
อบต.ศาลายา 

 5,000.00 4,845.00 - 07/12/2560 365 

66. จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  2,714,620.00 2,492,071.19 ปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ.2561 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

1,5,7,10,
15,30,271

,304 
67. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงาน/อาคารส านักงาน 
 2,147,000.00 836,342.11 ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ.2561 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

1,3, 5, 
7,15,30, 

340 
68. จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาวอเนกประสงค์  30,000.00 16,050.00 53/2561 31/08/2561 15 
69. จัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดสองหน้า

พร้อมโครงล้อเลื่อน 
 10,000.00 10,000.00 36/2561 29/01/2561 5 

70. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิด ปิด  5,000.00 3,200.00 37/2561 11/07/2561 7 
71. จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  24,000.00 20,950.00 40/2561 05/03/2561 5 
72. จัดซ้ือเก้าอี้เลคเชอร์  60,000.00 55,000.00 61/2561 23/04/2561 15 
73. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  23,000.00 23,000.00 37/2561 29/01/2561 5 
74. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  44,000.00 37,000.00 9/2561 18/07/2561 7 
75. จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  11,200.00 10,000.00 33/2561 

60/2561 
02/07/2561 
21/09/2561 

5 
7 

76. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด  16,500.00 14,445.00 68/2561 22/05/2561 15 
77. จัดซ้ือพัดลมผนัง/เพดาน  30,000.00 14,300.00 67/2561 05/06/2561 15 
78. จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร  100,000.00 97,000.00 10/2561 18/07/2561 7 
79. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  44,000.00 43,400.00 8/2561 04/07/2561 15 
80. จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  5,600.00 5,000.00 8/2561 04/09/2561 15 
81. จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์สี  17,000.00 17,000.00 8/2561 04/07/2561 15 
82. จัดซ้ือกริ่งสัญญาณหน้าประตู ศพด.

บ้านศาลายา 
 10,000.00 5,000.00 61/2561 19/09/2561 7 

83. ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 50,000.00 33,910.00 24,25,26, 
44,53/2561 

26,31/1/2561 
5/02/2561 
8/07/2561 

1 
5 

84. จัดซ้ือเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้  15,000.00 9,500.00 14/2561 13/09/2561 15 
85. จัดซ้ือสัญญาณไฟจุดตรวจ

สามเหลี่ยม 
 20,000.00 12,048.20 22/2561 18/12/2560 5 

86. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง  5,000.00 4,500.00 25/2561 03/09/2561 5 
87. จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  4,000.00 3,745.00 22/2561 23/04/2561 5 
88. จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  5,000.00 2,500.00 25/2561 03/09/2561 5 
89. เช่าท่ีดิน รายได้อื่น ๆ 16,000.00 15,000.00 - 01/10/2560 365 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์บริการสาธารณะ 65.0 123.89 27.0 26.07 20.0 15.26 20.0 14.18 15.0 7.50 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

46.0 27.42 20.0 14.16 14.0 13.07 14.0 12.22 13.0 9.25 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4.0 0.65 2.0 0.72 2.0 0.70 2.0 0.70 2.0 0.70 

4. ุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

57.0 32.04 28.0 16.68 19.0 11.16 19.0 10.93 17.0 8.93 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

19.0 17.04 7.0 6.51 6.0 5.28 6.0 4.50 5.0 0.88 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

89.0 73.97 42.0 16.46 28.0 4.56 28.0 4.44 25.0 1.39 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ 
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 – 5 
สายเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1 
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สายเมตตาอรุณ หมู่ที่ 4 

     
 

     
 
 

สายเมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4 
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ซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย 

   
 

    
  

2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1 
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3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ าซอยนุกูลอุทิศ 3 หมู่ที่ 1 

   
 

   
 
 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหอถัง รพช. หมู่ที่ 
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5. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลศาลายา 

  
 

  
 

 
6. ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA สายทางเข้าโรงพยาบาลพุทธมณฑล หมู่ที่ 1 
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7. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 

   
 

   
 

 
8. ก่อสร้างถนนสายเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 1 
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9. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4 

   
 

   
 
 

10. จ้างเหมาถมดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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11. จ้างเหมาบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาพร้อมระบบไฟฟ้าหอถังบ้านลุงใหญ่ จ านวน 2 บ่อ 

     
 

     
 
 

12. ซ่อมแซมระบบประปา 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

-32- 
 



 

13. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

   
 

   
 

14. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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15. วันแม่แห่งชาติ 

   
 

  
 
 

16. วันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ 10 
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17. วันท้องถิ่นไทย 

   
 

   
 
 

18. อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตามกฎหมาย 
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19. อบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขของประชาชนแกนน าสุขภาพ 

  
 

  
 
 

20. เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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21. อบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

   
 

     
 

22. อบรมและสัมมนากลุ่มสตรี 
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23. การแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าป ี

  
 

  
 

 

24. แห่เทียนพรรษา 

   
 

   
 

25. ตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง 
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26. สืบสานประเพณีวันสงกรานต ์

  
 

    
 

27. วันเด็กแห่งชาติ 
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28. ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

   
 

    
 

29. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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30. บริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  
 

  
 

31. ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา 
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32. ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
 

  
 

33. กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม 
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34. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

  
 

  
 

35. ฝึกอบรมดับเพลิง 
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36. อบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

  
 

  
 

37. กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด 
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38. เมืองสวย น้ าใส (ปลูกต้นทองอุไรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.ศาลายา) 

  
 

 
 

 
39. พัฒนาเว็บไซต์ อบต.ศาลายา 
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40. จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

  
 

  
 

41. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

   
 

42.อบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.ศาลายา 
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43. รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

   
 

44. จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 

  
 

45.จัดซื้อถังรองรับขยะ 

   
 

 
46. จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
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47. วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด 

   
 

   
 

48. ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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ซ. คณะกรรมการ 
 1.กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายอ านวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายปราโมทย์ บุญส่งเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3. นางศิริพร นราสัมพันธ์กุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
4. นายบุญธรรม แก่นลออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
5. อ๊อด ชื่นแสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
6. นายอภิชัย แก้วสมนึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
7. นายประทุม สวัสดิ์น า ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสมัย ลบล้ าเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ร.ต.ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. ท้องถิ่นอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
11. เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
12. พัฒนาการอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
13. สาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
14. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุทธมณฑล กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ กรรมการ 
16. ร.ต.ต.สมโชค เพ็งเล็ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
17. นางณัชรีย์ ภระมรทัต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
18. นายฏิภูมิ ทองเสริม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
19. นางยุพา เขียวค ารพ ก านันต าบลศาลายา กรรมการ 
20. นายมนูญ นราสดใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ 
21. นายทองค า แก่นลออ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ 
22. นายการัณย์ เรือนมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ 
23. นายเจิด เหรียญสืบเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ 
24. นายชยุตธน บุญทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการและเลขานุการ 
25. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวสรัญญา ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายชยุตธน บุญทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3. นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
4. นายณรงค์ ถนอมศักดิ์ศร ี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กรรมการ 
5. นายปกรณ์ เกตุเหม ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
6. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
7. นางส ารวย ค าหวาน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
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8. นางสาวเบญจวรรณ แก่นลออ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
9. นายสมชาย เชาว์ไวพจน์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

10. นางสาวสรัญญา ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายประวิทย์ กลิ่นศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายเอกรินทร์ บุญส่งเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3. นายวิเชียร ศรีนวลมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
4. นางสาวจงดี เศรษฐอ านวย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
5. พัฒนาการอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
6. เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  กรรมการ 
7. นางยุพา เขียวค ารพ ผุ้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสุทัศน ์ สวัสดิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

10. นายศรชัย  ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
11. นางสาวฐิฏิลักษณ์ ทองเสริม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายอ านวย  เหมือนวงศ์ธรรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 


