
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563  ถึง  มีนาคม 2564 

******************************************* 
            ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี   

 

                                    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธ
บาท ดังนี้   

                                     
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
    "เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความโปร่งใส เป็นธรรมพนักงานมีวินัยแก้ไขปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว" 
  
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
    -พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    -พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -พัฒนาระบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานที่กำหนด 
    -พัฒนาระบบเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะขององค์การบริหารภายใต้หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    -ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    -พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    -พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครองให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและความต้องการของประชาชน 
     



 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ง. การวางแผน 
          องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 144 60,143,200.00 144 142,637,900.00 116 143,510,200.00 102 154,783,500.00 169 86,349,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 14 1,230,000.00 5 480,000.00 3 370,000.00 3 260,000.00 13 590,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 2 800,000.00 2 1,000,000.00 4 16,500,000.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 1,300,000.00 11 1,350,000.00 10 1,300,000.00 13 1,520,000.00 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

71 8,953,000.00 64 19,218,000.00 62 22,573,000.00 55 7,968,000.00 7 1,090,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 1,940,000.00 8 1,210,000.00 9 1,710,000.00 8 1,010,000.00 0 0.00 

รวม 254 74,366,200.00 234 165,895,900.00 204 185,963,200.00 181 165,541,500.00 190 88,039,100.00 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



  จ. การจัดทำงบประมาณ 
                ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ตามแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 
2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 5,784,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 5,784,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - - 

รวม 13 5,784,000.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 ซับสีทอง 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 19 บ้านมะค่างาม 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 

361,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 8 บ้านผาทอง 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 9 บ้านคลองปอบ 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

1แห่ง 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 18 บ้านซับน้อย 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 



8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุก หมู่ที่ 24 บ้านเนิน
ไพร 

456,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 13 บ้านลาดน้อย 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

10
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการราวกันตก หมู่ที่ 27 
บ้านน้ำลัดใหม่ 

113,600.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือให้การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งขึ้น 

1แห่ง 

11
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 24 บ้านเนินไพร 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

1แห่ง 

12
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 7 
บ้านซับสีทอง 

352,200.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ตลอดปี 

1แห่ง 

13
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 
28 บ้านผาทองใต้ 

500,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เพ่ือเก็บกักน้ำไว้ใช้
ตลอดปี 

1แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวน
เงิน 5,784,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 5,782,400 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 5,782,400.00 13 5,782,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

รวม 13 5,782,400.00 13 5,782,400.00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านมะค่า
งาม 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด 361,400.00 360,000.00 360,000.00 1,400.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป้นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านผาทอง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านคลอง
ปอบ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
เล้าไก่ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร 

456,800.00 456,800.00 456,800.00 0.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านลาด
น้อย 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 27 บ้านน้ำ
ลัดใหม่ 

113,600.00 113,600.00 113,600.00 0.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 352,200.00 352,000.00 352,000.00 200.00 



13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 28 บ้านผาทอง
ใต ้

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 
 

 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 102 154,783,500.00 13 5,784,000.00 13 5,782,400.00 13 5,782,400.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

3 260,000.00 - -     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 0 0.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 1,520,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

55 7,968,000.00 - -     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

8 1,010,000.00 - -     

รวม 181 165,541,500.00 13 5,784,000.00 13 5,782,400.00 13 5,782,400.00 
 

 



ช. ผลการดำเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นางอาภรณ์ ธรรมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายฉ่ำ เมืองเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายไพศาร ยามวัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายสมชาย สีแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายมนตรี ศิลปาภิสันทน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายวิเชียร หลอดทองคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายจรัญ ปั้นรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายเล็ก แผนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นางลาวิน สีเหลือง ผู้แทนภาคส่วนราชการ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นางสาวชงโค เกตุทิพย์ ผู้แทนภาคส่วนราชการ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายสมโภชน์ พุทธวงค์ ผู้แทนภาคส่วนราชการ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 



นายณรงค์ เผือกศรี ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายสำราญ อินตา ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายสมควร นวลน้อม ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

นางสิริธัญ กองแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 056761559 ต่อ 12 0814757813 6670206@dla.go.th 

 
 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายปราโมทย์ ทองยิ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท 

056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นายทองสุข แก้วกันหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท 

056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นายวิทยา มาวงค์เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท 

056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นางบุญเรือน มธุรส ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นางบุญจันทร์ ดอกไม้ ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นายจรัญ ปั้นรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นายนพพร พันธานนท์ ผู้แทนหน่วยงาน 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 

นางสาวผกาชื่น จันทร์แสะ ผู้แทนหน่วยงาน 056761559 ต่อ 19 0897761916 6670206@dla.go.th 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 056761559 ต่อ 11 0881464393 6670206@dla.go.th 

นายวีรศักดิ์ ศิลปาภิสันทน์ ผู้อำนวยการกองช่าง 056761559 ต่อ 14 0881464393 6670206@dla.go.th 

นางนงเยาว์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง 056761559 ต่อ 17 0818883266 6670206@dla.go.th 

นางพินทิพา ทองฤทธิ์ ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0881464393 6670206@dla.go.th 

นางกัญญา อินมะลิ ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0881464393 6670206@dla.go.th 

นายสมยศ ยาแก้ว ผู้แทนประชาคม 056761559 ต่อ 12 0881464393 6670206@dla.go.th 

นายเจษฎาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุทธบาท 

056761559 ต่อ 15 0881464393 6670206@dla.go.th 

นางสิริธัญ กองแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 056761559 ต่อ 12 0881464393 6670206@dla.go.th 
 



     
 
  
            ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาททราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป   

 

                                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                            

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายสมเดช  ธรรมมา ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 
 


