ประกาศ อบต.สีสุก
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค. 2565)
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท. สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกใหประชาชน
ในทองถิน่ มีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันทีผ่ บู ริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึง่
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.
สีสุก จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.สีสุก ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.สีสุก
"สาธารณูปโภคพรอม สิ่งแวดลอมดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม"
ข. พันธกิจ ของ อบต.สีสุก
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.สีสุกไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการเกษตร

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานสาธารณสุข
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานงบกลาง
3. ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. แผนงานการเกษตร
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. แผนงานการพาณิชย
ง. การวางแผน
อบต.สีสกุ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพือ่ พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุ
ไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
อบต.สีสกุ ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการทีจ่ ะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
4 680,000.00
3 150,000.00
3 150,000.00
4 350,000.00
3
150,000.00
แขงขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
36 40,267,000.00
59 51,864,500.00
85 73,392,300.00
79 58,639,100.00
89 108,285,000.00
ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
6 5,590,000.00
9 3,322,000.00
12 7,147,000.00
17 17,241,000.00
8 3,890,000.00
ความสมบูรณอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความ
17 1,285,000.00
17 1,285,000.00
19 1,895,000.00
26 7,895,000.00
22 3,245,000.00
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหาร
3 610,000.00
7 2,160,000.00
4 910,000.00
11 14,571,000.00
7 6,425,000.00
จัดการภาครัฐ
รวม
66 48,432,000.00 95 58,781,500.00 123 83,494,300.00 137 98,696,100.00 129 121,995,000.00
จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารอบต.สีสุก ไดประกาศใชขอบัญญัตงิ บประมาณ โดยมีโครงการทีบ่ รรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 29,833,300 บาท สามารถจําแนกตาม

ยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพือ่ ปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

35 28,433,300.00
3
80,000.00
15
570,000.00
5
750,000.00
58 29,833,300.00

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิ บประมาณ อบต.สีสุก มีดังนี้
ยุทธศาสตร

1.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
2.
เปนเมืองนาอยู
3.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

โครงการ

โครงการกันแนวเขตที่
สาธารณะในเขตตําบลสีสุก
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานัก/กอง
0.00 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานัก/กอง
0.00
การศึกษา ศาสนา

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหทราบแนวเขตของแตละ
หมูบานที่แนนอน

หมูที่ 1-15

เด็กเล็กไดรบั ประทานอาหารที่มี
ประโยชนครบทุกมื้อ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลสีสกุ

เด็กเล็กไดรบั ประทานอาหารที่มี
ประโยชนครบทุกมื้อ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
4.
เปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
5.
เปนเมืองนาอยู

หนองไผ
คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลสีสกุ
คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
6.
เปนเมืองนาอยู

โครงการประกวดแขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในทุกระดับ

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
7.
เปนเมืองนาอยู

โครงการสงเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

8.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

โครงการอาหารเสริม (นม)

9.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

โครงการกีฬาสีศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

10.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

โครงการจัดการเรียนรูส ูโลก
กวาง

และวัฒนธรรม
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กมีวสั ดุอุปกรณในการเรียน
เด็กเล็กในพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
0.00 การศึกษา ศาสนา การเลนเสริมพัฒนาไดอยางมี
อบต.สีสุก
และวัฒนธรรม ประสิทธิภาพ
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กมีวสั ดุอุปกรณในการเรียน
0.00 การศึกษา ศาสนา การเลนเสริมพัฒนาไดอยางมี
และวัฒนธรรม ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเด็กและบุคลากรทางกอง
สํานัก/กอง
การศึกษาฯ เขารวมกิจกรรมการ
30,000.00 การศึกษา ศาสนา แขงขันการประกวดกิจกรรมทาง
และวัฒนธรรม วิชาการทั้งระดับศูนย/ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด
สํานัก/กอง
เพื่อใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
20,000.00 การศึกษา ศาสนา
เล็กไดมกี ารพัฒนาการเรียนการสอน
และวัฒนธรรม
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 และ
0.00 การศึกษา ศาสนา ศพด. ไดรับประทานนมเสริมสราง
และวัฒนธรรม พัฒนาการอยางสมวัย
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กเล็กรูจกั การเลนกีฬา และรู
30,000.00 การศึกษา ศาสนา
รักสามัคคี
และวัฒนธรรม
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กเล็กไดเรียนรูนอกสถานที่
40,000.00
การศึกษา ศาสนา พรอมประสบการณ

เด็กเล็กในพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
บานหนองไผ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง
เด็กอนุบาล นักเรียนป.1-ป.6 และ
ศพด. ในเขตอบต.สีสุก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
11.
เปนเมืองนาอยู

12.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
13.
เปนเมืองนาอยู

14.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
15.
เปนเมืองนาอยู

และวัฒนธรรม
สํานัก/กอง
เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 2,814,000.00 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
โครงการณรงคปองกันโรค
80,000.00 ปลัดเทศบาล,
ไขเลือดออก
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
โครงการหมูบานปลอดภัยไร
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
โรคพิษสุนัขบา
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
โครงการพระราชดําริดาน
0.00 ปลัดเทศบาล,
สาธารณสุข
สํานักงานปลัด
อบต.
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานวัง
วารี หมูที่ 5 ซอยบานนายชิต
- บานนางสะอาด

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรบั ประทาน
อาหารทีม่ ีประโยชนและถูกหลัก
โภชนาการ

เด็กอนุบาลนักเรียนระดับ ป.1-ป.
6 และศพด. ในเขต อบต.สีสุก

เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
อันตรายที่เกิดจากโรคไขเลือดออก

จัดซื้อดําเนินการฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุงลายจัดซื้อทรายอะเบท
เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลายและ
ดําเนินการรณรงค

เพื่อใหหมูบ านตางๆ ไมมีโรคพิษสุนัข
ฉีดวัคซีนใหกับสุนัขและแมวใน
บา และดําเนินกิจกรรมรณรงค
หมูบ านตางๆ ในเขตตําบลสีสุก
ปองกัน

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน หมูบานละ 20,000บาท จํานวน
สาธารณสุข
15 หมูบ าน

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
498,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 208 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 832 ตร.
ม. พรอมไหลทางหินคลุกขางละ
0.30 ม. รายละเอียดโครงการตาม

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
16.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองไผ หมูที่ 9 สายตอจาก
สายกลางบานไปถึง
ถนนลาดยาง

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
244,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
17.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองไผ หมูที่ 9 ซอยบาน
นายทอง - บานนายชั้น (ตอ
จากเดิม)

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
220,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
18.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
อางพระราชดําริ หมูที่ 14
สายสี่แยกปอมยาม - ศาลา
ประชาคม

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
683,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
19.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
ศรีสุข หมูท ี่ 15 ซอยรัก
เมืองไทย 2

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
495,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

20. ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให

โครงการหลังฝนถนนดี

100,000.00 สํานัก/กองชาง, เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ

แบบ อบต.สีสกุ
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 435 ตร.
ม. (ไมมีไหลทาง) รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 360 ตร.
ม. พรอมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 เมตร ายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สีสุก
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 6 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,200
ตร.ม. (ไมมีไหลทาง) รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ
ผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม. ยาว
209 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 836 ตร.ม.
พรอมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.20 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สีสุก
ทั้ง 15 หมูบาน

เปนเมืองนาอยู

21.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
23.
เปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
24.
เปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
25.
เปนเมืองนาอยู
22.

สํานักชาง, กอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา
โครงการปองกันและแกไข
เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
สํานัก/กอง
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก
20,000.00
การแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
สวัสดิการสังคม
สตรี และบุคคลในครอบครัว
สตรี และบุคคลในครอบครัว
โครงการฝกอบรมสงเสริม
สํานัก/กอง
เพื่อสรางอาชีพใหกบั ประชาชน สราง
50,000.00
อาชีพ
สวัสดิการสังคม รายได
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สํานัก/กอง
เพื่อใหผูพิการไดพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
30,000.00
พิการ
สวัสดิการสังคม ดีขึ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สํานัก/กอง
เพื่อใหผูสงู อายุไดพัฒนาคุณภาพชีวิต
30,000.00
ผูสงู อายุ
สวัสดิการสังคม ที่ดีขึ้น
สํานัก/กอง
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
14,617,700.00
เพื่อใหผูสงู อายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น
สวัสดิการสังคม

26.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

เบี้ยยังชีพผูพิการ

27.

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
28.
เปนเมืองนาอยู

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลสีสุก

5,195,600.00

สํานัก/กอง
เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สวัสดิการสังคม

สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
200,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
42,000.00

เพื่อใหผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง
ประชาชนในเขตตําบลสีสุก
จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง
ผูสงู อายุที่แจงความจํานงทั้ง 15
หมูบาน
ผูพิการที่แจงความจํานงในเขต
อบต.สีสุก รายละ 800 บาท/
เดือน
ผูปวยเอดสที่แจงความจํานงใน
เขต อบต.รายละ 500 บาท/เดือน

เพื่อสนับสนุนการบริการดาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สาธารณสุขแกประชาชนในเขตตําบล
สีสุก
สีสุก

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
29.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
หนองโสน หมูที่ 2 ซอยหลัง
โรงเรียนชุมชนสวางวิทยา

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
364,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
30.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุวัง
หวา หมูที่ 4 สายจากบาน
นายสมาน ไปสระหนองบัวตา
แกว

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
236,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
31.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานนา
ลุง หมูที่ 6 สายบานนางเพ็ญ
นภา - บานนายสมพงษ

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
491,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
32.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหิน
มงคล หมูที่ 8 ซอยบานนาง
ปวีณา - บานนางไข

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
694,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

โครงการปรับปรุงถนน โดย
เสริมผิวจราจรหินคลุก ถนน

497,000.00

33.

สํานัก/กองชาง, เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สํานักชาง, กอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 600 ตร.
ม. พรอมไหลทางหินคลุกขางละ
0.30 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สีสุก
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 420 ตร.
ม. (ไมมีไหลทาง) รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 800 ตร.
ม. พรอมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตาม อบต.สีสุก
ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,160
ตร.ม. พรอมไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.30 เมตร รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ
ขนาดผิวจราจรหินคลุก กวาง 4
ม. ยาว 1,460 ม. หนา 0.10 ม.

สายบานซาด หมูที่ 10 ไป
ดอนตาหนิน

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
34.
เปนเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรลูกรัง ถนนสายบาน
หนองบัวขาว หมูท ี่ 13 ไปลุง
รากไม

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
35.
เปนเมืองนาอยู

โครงการปรับปรุงหองน้ํา
สํานักงาน อบต.สีสุก

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
36.
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
อยางยั่งยืน

โครงการฝกอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
37.
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
อยางยั่งยืน

โครงการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครปองกันไฟปา
(อส.ปฟ.)

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
38. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

โยธา, กองประปา

สํานัก/กองชาง,
เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
497,000.00 สํานักชาง, กอง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก
โยธา, กองประปา
สํานัก/กองชาง,
95,000.00 สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
10,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล,

เพื่อใหประชาชนมมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะ

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,840 ตร.
ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ
อบต.สีสุก
ขนาดผิวจราจรลูกรัง กวาง 4 ม.
ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,720 ตร.ม.
รายละเอียดโครงการตามแบบ
อบต.สีสุก
ปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน อบต.
สีสุก รายละเอียดโครงการตาม
แบบ อบต.สีสกุ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลสีสกุ มี
ประชาชนในเขตตําบลสีสุก
ความรูในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลสีสกุ มี
จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง
ความรูในการปองกันไฟปา

เพื่อเทิดพระเกียรติและรักษา
สิ่งแวดลอม

ดกิจกรรมปลูกตนไมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
39. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
40. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
41. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
42. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
43.
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน

โครงการปองกันอุบัติเหตุและ
บริการประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม

โครงการปองกันอุบัติเหตุและ
บริการประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต
การดําเนินงานแกไขปญหา
และบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยตางๆ

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
โครงการสงเสริมความ
สมานฉันทปกปองสถาบัน

สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
20,000.00
สํานัก

เพื่อปองกันอุบัติเหตุและใหบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม

ตั้งจุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุและใหบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต

ตั้งจุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชน

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ทางธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ตําบลสีสุก
เปนตน

เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล
จํานวน 15 หมูบาน
สีสุก
เพื่อสรางความสมานฉันทความรัก จัดกิจกรรมสงเสริมตลอด
สามัคคีของคนในชาติ และแสดงความ ปงบประมาณ/จัดทําปายรณรงค

หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
44. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
45. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
46. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
47. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
48. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

สรางความสามัคคีของคนใน
ชาติ
การดําเนินงานตามนโยบาย
แหงรัฐคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและ
กระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

ปลัดเทศบาล, จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
เพื่อดําเนินการนโยบายของรัฐบาล
40,000.00 ปลัดเทศบาล,
หมูบานในเขต อบต.สีสุก
คสช.และกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็กมีจิตสํานึกที่ดีเปนคนดีของ
0.00 การศึกษา ศาสนา
จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง
สังคม
และวัฒนธรรม

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตานภัยยาเสพติด

สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็ก เยาวชนรูจกั ใชเวลาวางให
120,000.00 การศึกษา ศาสนา
จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง
เปนประโยชน
และวัฒนธรรม

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลสีสุกคัพตานภัยยาเสพ
ติด

สํานัก/กอง
เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
จัดกิจกรรมแขงกันกีฬาฟุตบอลป
120,000.00 การศึกษา ศาสนา เขตพืน้ ที่รจู ักใชเวลาวางใหเกิด
ละ 1 ครั้ง
และวัฒนธรรม ประโยชนและหางไกลยาเสพติด

โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง

20,000.00 สํานัก/กอง

เพื่อบํารุงศาสนาใหเจริญรุง เรือง คง

จัดกิจกรรมตามวันสําคัญทาง

มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
49. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
50. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
51. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
52. หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ศาสนา

การศึกษา ศาสนา อยูตอไป
และวัฒนธรรม

ศาสนา

โครงการสืบสานงานประเพณี
เขาพรรษา

สํานัก/กอง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู
20,000.00 การศึกษา ศาสนา
ตลอดไป
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง

โครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง

สํานัก/กอง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู
0.00 การศึกษา ศาสนา
ตลอดไป
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง

โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต

สํานัก/กอง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู
10,000.00 การศึกษา ศาสนา
ตลอดไป
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวน
ตําบลสีสุก

สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
เพื่อเปนผูชวยเจาพนักงานในการ
100,000.00 ปลัดเทศบาล, ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สํานักงานปลัด ระดับพื้นที่
อบต.

ประชาชนในเขตตําบลสีสุก
จํานวน 50 คน

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
โครงการบรรพชาอุปสมบท
53. หลักของชาติ และความ
หมูภาคฤดูรอน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
โครงการสนับสนุนการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
54.
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
บูรณาการ

โครงการจัดการเลือกตัง้
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
55.
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
บริหารจัดการภาครัฐ
สภาทองถิ่น

56.

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ทะเบียนทะเบียนทรัพยสิน

โครงการศูนยปฏิบัติงานรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
57.
ในการชวยเหลือประชาชน
บริหารจัดการภาครัฐ
ของ อปท. อําเภอจักราช
58. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ โครงการฝกอบรมและทัศน

สํานัก/กอง
เด็ก เยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิด
30,000.00 การศึกษา ศาสนา
ประโยชน
และวัฒนธรรม
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
เพื่อการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
ทองถิ่นสีป่ ใหมีประสิทธิภาพ
สํานักงานปลัด
อบต.
เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สํานักปลัด อบจ.,
สมาชิก อบต. ตามคณะกรรมการการ
สํานัก
เลือกตั้งกําหนด(กรกณีครบวาระ,ยุบ
500,000.00 ปลัดเทศบาล,
สภา,กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
สํานักงานปลัด
กรณีสงั่ ใหมกี ารเลือกตั้งใหมและกรณี
อบต.
อื่น)
เพื่อใหการบริการจัดเก็บภาษีมี
40,000.00 สํานัก/กองคลัง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
0.00 ปลัดเทศบาล, ประชาชนในพื้นที่อําเภอจักราชในการ
สํานักงานปลัด ติดตอราชการสวนกลาง
อบต.
200,000.00 สํานักปลัด อบจ., เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกบั ผูบ ริหาร

เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๕ หมูบาน

จัดประชุมประชาคมเพือ่ จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

ทั้ง 15 หมูบาน

บุคลากรในกองคลัง

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นอําเภอจักราช
ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ และ

บริหารจัดการภาครัฐ

ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ใหกับเจาหนาที่ทองถิ่น

สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

ทองถิ่น เจาหนาที่ และสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.สีสุก
อบต.สีสุก

ฉ. การใชจา ยงบประมาณ
อบต.สีสุก มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 โครงการ จํานวนเงิน 23,429,300 บาท
มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 7 โครงการ จํานวนเงิน 9,305,684 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
การกอหนี้
การเบิกจาย
ยุทธศาสตร
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
งบประมาณ
ลงนามในสัญญา
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
5 8,826,850.00
5
8,826,850.00
ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพือ่ ปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
2
26,070.00
1
9,390.00
ทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1
469,443.50
1
469,443.50
รวม
8 9,322,363.50
7
9,305,683.50
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.สีสุก ทีม่ ีการกอหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามขอบัญญัติ/เทศ
ยุทธศาสตร
ชื่อโครงการตามแผน
ลงนามสัญญา
บัญญัติ
1. ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมือง เงินอุดหนุนคาอาหาร
2,814,000.00
1,414,350.00

เบิกจาย
1,414,350.00

คงเหลือ
1,399,650.00

นาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมือง
2.
นาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมือง
3.
นาอยู
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมือง
4.
นาอยู

5.

6.

7.

8.

กลางวัน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ

14,617,700.00

5,214,900.00

5,214,900.00

9,402,800.00

เบี้ยยังชีพความพิการ

5,195,600.00

1,976,600.00

1,976,600.00

3,219,000.00

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

42,000.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

20,000.00

9,390.00

9,390.00

10,610.00

40,000.00

16,680.00

0.00

23,320.00

500,000.00

469,443.50

469,443.50

30,556.50

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมือง
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
นาอยู
องคการบริหารสวนตําบล
สีสุก
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุก
โครงการปองกันอุบัติเหตุ
มิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ
และบริการประชาชนชวง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศกาลปใหม
ของประชาชน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุก การดําเนินงานตาม
มิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ นโยบายแหงรัฐคณะ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รักษาความสงบแหงชาติ
ของประชาชน
และกระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดการเลือกตัง้
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหาร
ผูบริหารทองถิ่นและ
จัดการภาครัฐ
สมาชิกสภาทองถิ่น

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค. 2565)
อบต.สีสุก จักราช จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา
เบิกจาย
ทั้งหมด
จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
น
น งบประมา น งบประมา น งบประมา
งบประมาณ
โครงก
โครงก
ณ
โครงก ณ โครงก ณ
าร
าร
าร
าร
3 150,000.00
108,285,00
28,433,30
8,826,85
8,826,85
89
35
5
5
0.00
0.00
0.00
0.00
3,890,000.0
8
3 80,000.00
0
3,245,000.0
570,000.0
26,070.0
22
15
2
1 9,390.00
0
0
0
6,425,000.0
750,000.0
469,443.
469,443.
7
5
1
1
0
0
50
50
121,995,00
29,833,30
9,322,36
9,305,68
129
58
8
7
0.00
0.00
3.50
3.50

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.สีสุก ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ป 2565 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ชื่อ
นายไชยย ทองกระโทก
นางจุฑามาศ ตนกระโทก
นายธงชัย ทางกระโทก
นายเอกพัน ตวยกระโทก
นายวรพงศ แกวเกิด
นายณะเรต ไทยอัฐวิถี
นางภาวิณี ทานกระโทก
นายรุจน แตงกระโทก
นายศิริ ตากกระโทก
นายเชาวลิต พระชนะ
นายเจษฎา สุปญญเดชา
นางสาวณัฏฐชนุตร ตุนาค
นายประยงค นิดกระโทก
นายทูล พิณฑโฑกระโทก
นายสุพจน ทินกระโทก
นายชาน ไทยอัฐวิถี

ตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสีสุก
รององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
รององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
ผูแทนสภาองคการบริหารสวนตําบล
สีสุก
ผูแทนสภาองคการบริหารสวนตําบล
สีสุก
ผูแทนสภาองคการบริหารสวนตําบล
สีสุก
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนภาคราชการ
ผูแทนภาคราชการ
ผูแทนภาคราชการ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ผูแทนประชาคมทองถิ่น

เบอรโทรศัพท
044756160
044756160
044756160
044756160

เบอรมือถือ

email

-

-

044756160

-

-

044756160

-

-

-

-

-

ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ บาตรโพธิ์
นายชูชีพ โถมกระโทก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีสุก
หัวหนาสํานักปลัด อบต.

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่อ
นายอิทธิพล ลัดครบุรี
นายไพทูล พงษพะเนาว
นายปรีดา ทองพระพักตร
นายสมหมาย แทวกระโทก
นายอนุรักษ ทองกระโทก
นางสาวสุทธินุช มงคลชาติ
นางปภาวรินทร สุปญ
 ญเดชา
ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ บาตรโพธิ์
นายชูชีพ โถมกระโทก
นางสมหมาย แตงกระโทก
นางชลิตา โฮตา

ตําแหนง
สมาชิกสภา หมูที่ 1
สมาชิกสภา หมูที่ 5
สมาชิกสภา หมูที่ 10
ผูใหญบานบานนาลุง หมูที่ 6
ผูใหญบานบานใหมมงคล หมูที่ 11
เจาพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.สีสุก
ครู กศน. อําเภอจักราช
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีสุก
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

044756160
044756160

-

เบอรโทรศัพท
044756160
044756160
-

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ชื่อ
ตําแหนง
เบอรโทรศัพท
ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ บาตรโพธิ์
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 044756160
นางกัลยา สวนพริกไทย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 044756160

-

เบอรมือถือ
-

email
-

เบอรมือถือ
-

email
-

นายสําเริง สินกระโทก
นางเศรษฐิภรณ นาควิริยะ
นายนิวัติ เนตรเสนียนันท
นายวัฒนา แตงกระโทก
นายสมชาย ไทยเจริญทรัพย
นายชูชีพ โถมกระโทก
นายเจริญพร อาจสังข
น.ส.นลพรรณ เพชรบุนนาก

ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ

044756160
044756160
044756160
044756160
044756160

-

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.สีสุก ทราบ
เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

ขอมูล ณ 04/04/2565

