
 
 
 
 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
    ""ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ"" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพ่ือ 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2.การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง 
4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
5.การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
6.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7.เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 
 
 
 
 
 
 

-1- 



 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ง. การวางแผน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562)  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 0 0.00 0 0.00 9 10,014,000.00 9 9,403,000.00 6 5,220,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 13 2,901,880.00 15 2,937,800.00 15 3,005,600.00 15 3,005,600.00 15 3,005,600.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 2 50,000.00 2 50,000.00 1 30,000.00 2 50,000.00 2 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 13 7,199,400.00 14 7,249,400.00 14 7,969,800.00 14 7,969,800.00 14 7,969,800.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 7 400,000.00 7 410,000.00 8 534,000.00 8 534,000.00 8 534,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 33 56,485,330.00 36 60,914,713.00 55 84,892,330.00 100 126,347,730.00 58 81,712,600.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ฯ 

6 275,000.00 6 320,000.00 6 320,000.00 7 450,000.00 6 320,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 956,000.00 14 966,000.00 14 943,000.00 14 943,000.00 14 943,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

5 455,000.00 5 455,000.00 6 555,000.00 6 555,000.00 6 555,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 6 160,000.00 6 160,000.00 6 190,000.00 7 690,000.00 6 190,000.00 

รวม 98 68,882,610.00 105 73,462,913.00 134 108,453,730.00 182 149,948,130.00 135 100,500,000.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
                    

   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าช่อระกา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 67 โครงการ งบประมาณ 17,236,770 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  13 3,135,370.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 1 20,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 13 8,124,400.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6 355,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 15 4,949,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  3 30,000.00 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 353,000.00 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 215,000.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 55,000.00 

รวม 67 17,236,770.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนในต าบล
ช่อระกา 

664,930.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับอาหารเสริม 
(นม) อย่างท่ัวถึง 

นักเรียนในต าบลช่อระกาประมาณ 300 คน/ 7.82 บาท/ 
260 วัน 

2. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลช่อระกา 

664,930.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับอาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา
ประมาณ 100 คน/ 7.82บาท/ 260 วัน 

3. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนในต าบล   
ช่อระกา 

1,048,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกาประมาณ 300 คน / 20 
บาท / 200 วัน 

4. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลช่อระกา 

416,500.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กเด็กเล็กได้รบัประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา
ประมาณ 100 คน/ 20 บาท/ 245 วัน 

5. 
การพัฒนา
การศึกษา โครงการจดังานวันเด็ก 20,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีการจัดกิจกรรมในวนัเด็ก

แห่งชาติ 
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีต าบลช่อระกา 

6. 
การพัฒนา
การศึกษา โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 30,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีความรู้ และมีทกัษะ

เพิ่มขึ้น 
เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

7. 
การพัฒนา
การศึกษา โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 30,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและครู
ผู้ดูแลเด็กได้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และ
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาและครผูู้ดูแลเด็กในพ้ืนท่ีต าบล
ช่อระกา 

8. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม 30,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อพัฒนาจิตส านึกดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน ในต าบล 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

9. 
การพัฒนา
การศึกษา โครงการอบรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 15,000.00 กองการศึกษา เพื่อถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก

และเยาวชน 
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

10. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 

71,190.00 กองการศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200/ปี -ค่าเครือ่งแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อัตราคนละ 
430/ปี 

-5- 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 
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11. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจดัหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
ศพด.ในต าบลช่อระกา 

127,500.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนไดม้ีวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียน การสอนอย่างทั่วถึง 

จัดหาพัสดุในการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูร      
คนละ 1,700 บาท  

12. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจดัหาหนังสือพิมพเ์ข้าห้องสมุด
ชุมชน 

7,320.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เป็นแบบอย่างในการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กับ
ประชาชนท่ีมีความสนใจ 

จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าห้องสมดุชุมชนตลอดป ี( 2 
ฉบับ/วัน ) 

13. 
การพัฒนา
การศึกษา โครงการจดัหาหนังสือเข้าห้องสมดุชุมชน 10,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เป็นแบบอย่างในการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กับ
ประชาชนท่ีมีความสนใจ 

จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน  

14. 
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้และประกอบ
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

20,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

15. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้กลุ่มสตรีในต าบลได้รับการสร้าง
ความเข้มแข็งในครอบครัว 

กลุ่มสตรีในต าบลช่อระกา 

16. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่ าและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

สร้างรายได้ประชาชนในต าบลช่อระกาเพิ่มขึ้น 

17. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม่สตรี 
แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพใน
การสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

18. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างความรู้และลดการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

ผู้น าและประชาชนในต าบลช่อระกา 
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19. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ อปท. 
ให้กับประชาชน 

15,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ อปท.ให้กับ
ประชาชน  

ผู้ประชาชนในต าบลช่อระกา 

20. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและ
สิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผูสู้งอายุ 

20,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ 

ผู้สูงอายุและคนพิการในต าบลช่อระกา 

21. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพและนันทนาการ 

ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกา 

22. 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

20,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในต าบลช่อระกา 

23. 
ด้านการพัฒนา
สังคม โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 40,000.00 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ ภูมิ
ปัญญา ศลิปวัฒนธรรมอันดีของผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลช่อระกา ประมาณ 50/รุ่น 

24. 
ด้านการพัฒนา
สังคม โครงการรวมใจต้านภัยหนาว  20,000.00 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือให้คนยากจน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดแูล
ตามความจ าเป็น 

จัดหาเครื่องกันหนาว 

25. 
ด้านการพัฒนา
สังคม โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,254,400.00 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกา ประมาณ 750 คน 

26. 
ด้านการพัฒนา
สังคม โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,632,000.00 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้พิการในต าบลช่อระกาประมาณ 150 คน 

27. 
ด้านการพัฒนา
สังคม โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลช่อระกา จ านวน 6 คน 

28. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล(สปสช.) 

70,000.00 
ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ

อย่างทั่วถึง 
ประชาชนในพ้ืนทีต าบลช่อระกา 
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29. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  40,000.00 ส านักปลดั 

เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

30. 

ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

40,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อด าเนินการป้องกันควบคมุโรคโดย
สนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์ในการฉดี 

ประชากรสุนัขและแมวในเขตต าบลช่อระกา 

31. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  180,000.00 ส านักปลดั 

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้านในเขตต าบล      
ช่อระกา 

จ านวน 9 หมู่บ้าน 

32. 

ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาด

สานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) 
10,000.00 ส านักปลดั 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีและบรเิวณถนนหนทาง 
เพื่อลดปรมิาณขยะป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และลดอุบัติเหตุทางถนน 

สถานท่ีท างานและถนนทุกสายในเขตต าบลช่อระกา 

33. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เด็กและเยาวชนในต าบลช่อระกา 

34. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทศิตะวันตก
บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 

320,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.  

35. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึง 
เมรุบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 

662,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.  
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36. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรยีงถึง 
ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 

313,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.20 ม.  ช่วงที่  2 กว้าง 4 ม. ยาว 226 ม.  หนา      
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.  

37. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึง
บ้านนายบุญเหลือ หมู่ที่ 2 

307,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง  

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ     
0.50 ม.  

38. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึง
ถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 

500,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,490 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 7,450 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม.ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 111.75 ลบ.ม.  

39. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุน่ถึง แยก
ทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมูท่ี่ 7 

378,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 27.75 ลบ.ม. 

40. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรยีน บ้าน
ม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 

75,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม.ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม.  

41. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุง่ยาง     
หมู่ที ่3 

287,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม.  

42. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่าง
เก็บน้ าดอนล าดวน หมู่ที่ 5 

499,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม.ยาว 2,700 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ
0.50 ม.  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

43. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึง
บ้านนายประสงค์ หมู่ที 6 

592,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม. 

44. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปยูางแอสฟัลสต์ิก
ทับถนน คสล.เดิม จากบ้านนายอ านาจถึง
บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 9 

276,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปูยางแอสฟัลส์ติกทับถนน คสล.เดิม กว้าง 4 ม. ยาว     
200 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.  

45. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละม ีหมู่ที่ 9 167,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง 
ลงลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 2,650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,060 ลบ.ม.  

46. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายฉลวย        
ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านราชภมูิ ต.ตาเนิน 
อ.เนินสง่า จ. ชัยภูม ิ

498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 5 ม.ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,250 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ     
0.50 ม. 

47. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอน
ยาว-หนองจันทร์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 

75,000.00 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม  

48. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. รหสัสายทาง นม.ถ.131-
10 สายบ้านโนนเพ็ด -บ้านขามเวยีน หมู่ที่ 4  

103,000 กองช่าง เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,305.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 11,525.00 ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 ม.  

49. 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ฯ 

โครงการจดักิจกรรมงานประเพณแีห่เทียน
พรรษา 

10,000.00 กองการศึกษา  เพื่อให้ประชาชนไดร้่วมกิจกรรมงาน
ประเพณ ี

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

50. 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ฯ 

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

20,000.00 กองการศึกษา  เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

51. 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ฯ 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต่อตา้นยาเสพตดิ  0.00 
กองการศึกษา  เ พื่ อ สนั บส นุ น ก า ร เ ล่ น กี ฬ า  ใ ห้ แ ก่

ประชาชนในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ต่อต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

52. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

0.00 ส านักปลดั 
เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย และตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

53. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 10,000.00 กองคลัง 

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบแผนท่ีภาษีท่ีได้
มาตรฐาน 

จัดท าระบบแผนท่ีภาษ ี 

54. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 8,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ อปท.  

55. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 10,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน
ในต าบลเป็นการให้บริการเชิงรุก 

จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 

56. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000.00 
ส านักปลดั  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ

ของบุคลากรของ อปท. 
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูบ้ริหารสมาชิก 
พนักงาน ลูกจ้าง อบต. 

57. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

20,000.00 
ส านักปลดั  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ

ของบุคลากรของ อปท.  
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต. 

58. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผน
ชุมชน 

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องแผนชุมชน
และจัดท าแผนชุมชน 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความรูเ้รื่องแผนชุมชนและจดัท า
แผนชุมชน 

59. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัเวทีประชาคมต าบล 10,000.00 ส านักปลดั  

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
เวทีประชาคม 

จัดท าเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

60. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ  30,000.00 ส านักปลดั  

เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในการปกป้องสถาบัน 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน 

61. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  5,000.00 ส านักปลดั  
เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน อ าเภอบ้านเหลื่อม 

กลุ่มสมาชิก อปพร.อ าเภอบ้านเหลื่อม 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
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วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

62. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  10,000.00 ส านักปลดั  
เพื่ อ รณรงค์ และประชาสั มพันธ์ ให้
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงการลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ  

ประชาชนท่ีเดินทางไปมาในเขตพืน้ท่ีต าบลช่อระกา 

63. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ให้กับประชาชน 

200,000.00 ส านักปลดั  
เพื่อแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนในต าบลช่อระกา 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

64. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 ส านักปลดั  

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จั ด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยภยัพิบัติจ านวน 50 คน 

65. 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20,000.00 ส านักปลดั  
เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ฯ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

พื้นที่ในต าบลช่อระกา 

66. 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ โครงการปลูกหญ้าแฝก 15,000.00 ส านักปลดั  

เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมและช่วย
รักษาหน้าดินไม่ให้ชะล้างพังทลาย 

พื้นที่ต าบลช่อระกา 

67. 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ โครงการการบริหารจัดการขยะ 20,000.00 ส านักปลดั  

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดและการก าจัดขยะ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

 
 
 
 
 
 
 

-12- 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ 
จ านวนเงิน 16,996,770 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 41 โครงการ จ านวนเงิน 13,248,059 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 2,905,337.84 10 2,904,117.84 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 10 7,722,100.00 10 7,722,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6 296,376.00 6 296,376.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 4,509,000.00 5 1,939,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 214,574.00 7 214,574.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 157,576.00 2 157,576.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 14,315.00 1 14,315.00 

รวม 50 15,819,278.84 41 13,248,058.84 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 
 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านการพัฒนาการศึกษา ค่าอาหารเสรมิ (นม)  664,930.00 663,573.92 663,573.92 1,356.08 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา ค่าอาหารเสรมิ (นม)  664,930.00 663,573.92 663,573.92 1,356.08 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนในต าบลช่อระกา 1,048,000.00 1,008,000.00 1,008,000.00 40,000.00 

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 416,500.00 339,720.00 339,720.00 76,780.00 

5. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 30,000.00 24,780.00 24,780.00 5,220.00 

6. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

7. 
ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
71,190.00 32,770.00 32,770.00 38,420.00 

8. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.) 127,500.00 125,800.00 125,800.00 1,700.00 

9. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจดัหาหนังสือพิมพเ์ข้าห้องสมุดชุมชน 7,320.00 7,120.00 5,900.00 200.00 

10. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจดัหาหนังสือเข้าห้องสมดุชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

11. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 15,000.00 14,300.00 14,300.00 700.00 

12. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

13. 
ด้านการพัฒนาสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
15,000.00 14,300.00 14,300.00 700.00 

14. 
ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ อปท. ให้กับ

ประชาชน 
15,000.00 8,800.00 8,800.00 6,200.00 

15. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวสัดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ 20,000.00 1,000.00 1,000.00 19,000.00 

16. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผูสู้งอาย ุ 15,000.00 14,300.00 14,300.00 700.00 
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17. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 20,000.00 300.00 300.00 19,700.00 

18. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,254,400.00 6,047,500.00 6,047,500.00 206,900.00 

19. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 1,632,000.00 1,549,600.00 1,549,600.00 82,400.00 

20. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 30,000.00 30,000.00 6,000.00 

21. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล(สปสช.) 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

22. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000.00 2,211.00 2,211.00 37,789.00 

23. 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
40,000.00 30,738.00 30,738.00 9,262.00 

24. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

25. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) 10,000.00 4,627.00 4,627.00 5,373.00 

26. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น 15,000.00 8,800.00 8,800.00 6,200.00 

27. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 

28. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึง เมรุบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 662,000.00 470,000.00 0.00 192,000.00 

29. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรยีงถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 313,000.00 312,000.00 312,000.00 1,000.00 

30. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบญุเหลือ หมูท่ี่ 2 307,000.00 291,000.00 291,000.00 16,000.00 

31. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 500,000.00 493,000.00 493,000.00 7,000.00 

32. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุน่ถึง แยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 378,000.00 359,000.00 359,000.00 19,000.00 

33. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรยีน บ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 75,000.00 73,000.00 0.00 2,000.00 

34. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุง่ยาง หมู่ที่ 3 287,000.00 286,000.00 0.00 1,000.00 

35. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน หมู่ที่ 5 499,000.00 484,000.00 484,000.00 15,000.00 

36. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ หมู่ที 6 592,000.00 409,000.00 0.00 183,000.00 
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37. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปยูางแอสฟัลสต์ิกทับถนน คสล.เดมิ จากบ้านนายอ านาจถึง

บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 9 
276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 

38. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละม ีหมู่ที่ 9 167,000.00 166,000.00 0.00 1,000.00 

39. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายฉลวย ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน   

อ.เนินสง่า จ. ชัยภูม ิ
498,000.00 496,000.00 0.00 2,000.00 

40. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว-หนองจันทร์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 75,000.00 74,000.00 0.00 1,000.00 

41. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 10,000.00 9,844.00 9,844.00 156.00 

42. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

43. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 10,000.00 1,225.00 1,225.00 8,775.00 

44. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 250,000.00 175,990.00 175,990.00 74,010.00 

45. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 15,000.00 13,255.00 13,255.00 1,745.00 

46. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการจดัเวทีประชาคมต าบล 10,000.00 2,630.00 2,630.00 7,370.00 

47. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 30,000.00 3,630.00 3,630.00 26,370.00 

48. 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 10,000.00 2,700.00 2,700.00 7,300.00 

49. 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้กับประชาชน 200,000.00 154,876.00 154,876.00 45,124.00 

50. 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการปลูกหญ้าแฝก 15,000.00 14,315.00 14,315.00 685.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1.ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 9 9,403,000.00 - -     

2.ด้านการพัฒนาการศึกษา 15 3,005,600.00 13 3,135,370.00 10 2,905,337.84 10 2,904,117.84 

3.ด้านการพัฒนาการเกษตร 2 50,000.00 1 20,000.00     

4.ด้านการพัฒนาสังคม 14 7,969,800.00 13 8,124,400.00 10 7,722,100.00 10 7,722,100.00 

5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 534,000.00 6 355,000.00 6 296,376.00 6 296,376.00 

6.ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 100 126,347,730.00 15 4,949,000.00 14 4,509,000.00 5 1,939,000.00 

7.ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 7 450,000.00 3 30,000.00     

8.ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 14 943,000.00 9 353,000.00 7 214,574.00 7 214,574.00 

9.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 6 555,000.00 4 215,000.00 2 157,576.00 2 157,576.00 

10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 7 690,000.00 3 55,000.00 1 14,315.00 1 14,315.00 

รวม 182 149,948,130.00 67 17,236,770.00 50 15,819,278.84 41 13,248,058.84 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
              

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา 

   
2. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 

     
3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลช่อระกา 

    
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
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5. โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 

  
6. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.) 

   
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.) 

  
9. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน 
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10. โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน 

   
11. โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

   
12. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  
13. โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

   
14. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับ อปท. ให้กับประชาชน 
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15. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

    
16. โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 

    
17. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  
18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   
19. โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ 
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20. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

    
21. โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) 

   
22. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

   
23. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ

    
24. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
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25. โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) 

   
26. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

   
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 

   
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึง เมรุบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 

   
29. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรียงถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 
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30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบุญเหลือ หมู่ที่ 2 

   
31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 

   
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุ่นถึง แยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 

   
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 

   
34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุ่งยาง หมู่ที่ 3 
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35. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน หมู่ที่ 5 

   
36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ หมู่ที 6 

   
37. โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกทับถนน คสล.เดิม จากบ้านนายอ านาจถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 9 

   
38. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละมี หมู่ที่ 9 

   
39. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลวย ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ. ชัยภูมิ 
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40. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว-หนองจันทร์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 

   
41. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 

   
42. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

  
43. โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

     
44. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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45. โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 

   
46. โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล 

    
47. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

  
48. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

   
49. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 
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50. โครงการปลูกหญ้าแฝก 

   
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองแดง ศรีธรรมมา ประธานกรรมการ 044756285 0956051282 - 

นายชิษนุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้า กรรมการ 044756285 - - 

นายลวง ทองสันเทียะ กรรมการ 044756285 0885950173 - 

นายสัญญา กองขุนทด กรรมการ 044756285 0821541695 - 

นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร กรรมการ 044756285 0831240170 - 

นางกัณธิมา เคนเหลื่อม กรรมการ 044756285 0862575000 - 

นายนรายุทธ บ ารุงนา กรรมการ 044756285 - - 

นายเจริญ วรนาถนฤมล กรรมการ 044756285 - - 

นายชยุต โพธิ์นอก กรรมการ 044756285 0857675826 - 

นายมนูญ ประจิตร์ กรรมการ 044756285 0853272198 - 

นายสมบูรณ์ อินทจันทร์ กรรมการ 044756285 0968707034 - 

นายกิตติ บ ารุงนา กรรมการ 044756285 - - 

นางโกสุม สีกระแจะ กรรมการ 044756285 0926452599 - 

นายพชรธร โพธิ์นอก กรรมการ 044756285 0879596238 - 

นายสงกรานต์ ทองหล่อ กรรมการ 044756285 - - 

นายล าดวน นกนอก กรรมการ 044756285 - - 

นางสาวณักฐ์นรี ม่วงศิลา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 044756285 0637721441 - 

นายศุภชัย ศรีธรรมมา กรรมการ 044756285 0638979454 - 

นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด กรรมการ 044756285 0801942903 - 

นายสมใจ กะสันเทียะ กรรมการ 044756285 - - 

นายประกาศ กว้างนอก กรรมการ 044756285 0862488088 - 

นางสาวชนัดดา หาญนอก กรรมการ 044756285 0818775818 - 

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ กรรมการ/เลขานุการ 044756285 0862627123 - 
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   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประสิทธิ์ รานอก กรรมการ 044756285 - - 

นางสมทรง ลาวงศ์ กรรมการ 044756285 0883414957 - 

นายสัญญา กองขุนทด กรรมการ 044756285 0821541695 - 

นางสาวชนัดดา หาญนอก ประธานอนุกรรมการ 044756285 0818775818 - 

นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร กรรมการ 044756285 0895709213 - 

นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด กรรมการ 044756285 0801942903 - 

นางแพรวพรรณ นราจันทร์ กรรมการ 044756285 0819760889 - 

นายสมศักดิ์ โพธิ์นอก กรรมการ 044756285 0998505615 - 

นายมนูน จันทเขตต์ กรรมการ 044756285 - - 

นายมนูญ ประจิตร์ กรรมการ/เลขานุการ 044756285 0853272198 - 

นายวิวาส รานอก กรรมการ 044756285 0862572628 - 

นางสาวณักฐ์นรี ม่วงศิลา อนุกรรมการ/เลขา
อนุกรรมการ 

044756285 0637721441 - 

นายสมชาญ ข้องนอก ประธานกรรมการ 044756285 0847353736 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสัญญา กองขุนทด กรรมการ 044756285 0821541695 - 

นายมนูญ ประจิตร์ กรรมการ 044756285 0853272198 - 

นายล าดวน แสนเมือง กรรมการ 044756285 - - 

นางศุภลักษณ์ ข้องนอก กรรมการ 044756285 - - 

นายลวง ทองสันเทียะ กรรมการ 044756285 0885950173 - 

นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร กรรมการ 044756285 0831240170 - 

นางสาวชนัดดา หาญนอก กรรมการ/เลขานุการ 044756285 0818775818 - 

นายสมบูรณ์ อินทจันทร์ กรรมการ 044756285 0968707034 - 

นายขันทอง ยอดปรางค์ กรรมการ 044756285 - - 

นางสาวณักฐ์นรี ม่วงศิลา ผู้ช่วยเลขานุการ 044756285 0637721441 - 

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ประธานกรรมการ 044756285 0862627123 - 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                             

 ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
    
     
 

 (ลงชื่อ)                 ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ 
                              (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)    

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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