
 
 

 

 
                  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

************************** 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น   
 

เพื่อให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) จึงประกาศผลการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

      
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

   (ลงชื่อ)      ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ                     
                    (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) 

                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้มี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ซึ่งประกอบด้วยการติดตามการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
ฉบับเพ่ิมเติม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ช่อระกา (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม 
พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืนๆ ถ้ามี)  สามารถ
ก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพิ่มเติม โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจขอ ง
ประชาชนบทสรุปของความส าคัญก็คือในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 

หน้า 1 



 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา/ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน  



  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน   
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ช่อระกา  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้ นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วน า
ผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้ างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที ่
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม 
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายใน เดือน ธันวาคม ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป   
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกาโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 
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บริหารส่วนต าบลช่อระกา ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
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1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระการวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่ น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ช่อระกาก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกาอย่างน้อยปีละสองครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้ง  และสรุปภาพรวมทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จรงิมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัด
ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลก าหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal 
or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่
มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา/
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
1.5  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการรองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเขตเทศบาลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
ช่อระกา 
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ส่วนที่  2   
การติดตามและประเมินผล 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์      
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนชุมชนต าบลช่อระกา  
   1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    พันธกิจที่ 1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้าง
             พ้ืนฐานที่จ าเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 2 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง  
  พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  พันธกิจที่ 5 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร  
  พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พันธกิจที่ 7 เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 
   3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    จุดมุ่งหมายที่ 1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
           พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
    จุดมุ่งหมายที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
    จุดมุ่งหมายที่ 4 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
    จุดมุ่งหมายที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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   4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
       แนวทางท่ี 1 ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ       
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
   แนวทางท่ี 2 พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน   
แนวทางท่ี 3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องและ

ประกอบการศึกษา และเป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
แนวทางที่ 4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนใน

ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าสู่ประชาคมเซียนในทุกด้าน   

แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

แนวทางที่ 1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลผลิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี 
คุณภาพ น าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพใน
ท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค 
เพ่ือการจ าหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้ 

เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน 

ท้องถิ่น  เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางท่ี 4 ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการ 

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
ของอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
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   แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล 
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพ 
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิต 

ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง
แนวทางท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

แนวทางท่ี 3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา 

ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ

หน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 

แนวทางท่ี 2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการ 
กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ   

แนวทางที่ 3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ
สื่อสารและความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่า งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

แนวทางท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิ 

การกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

หน้า 10 



10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์       
 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
     5) วิสัยทัศน์ 

 “ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ” 
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2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และเพิ่มเติม 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.จากสระหลวงลงคลองอีสานเขียว พร้อมประตูเปิด - ปิดน้ า หมู่ที่ 4         80,000.00 

2.โครงการขุดลอกฝายใหญ่ด้านตะวันออก (ต่อเดิม) หมู่ที่ 3        150,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

1.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา 609,960.00 609,960.00 609,960.00 609,960.00 609,960.00 

2.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 230,320.00 230,320.00 230,320.00 230,320.00 230,320.00 

3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลช่อระกา 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

4.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 

5.โครงการจัดงานวันเด็ก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

6.โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

7.โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

8.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000.00   10,000.00   10,000.00 

9.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

10.โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)   45,200.00 113,000.00 113,000.00 113,000.00 

12.โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.ในต าบลช่อระกา 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2564 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

13.โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน 36,600.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 

14.โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

15.โครงการป้องกันเด็กจมน้ า   20,000.00 20,000.00     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

1.โครงการส่งเสริมการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 20,000.00 20,000.00       

2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

1.โครงการรวมใจต้านภัยหนาว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

2.โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

4.โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

5.โครงการครอบครัวช่อสะอาด/หมู่บ้านช่อสะอาด 15,000.00 15,000.00 15,000.00   15,000.00 

6.โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

7.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ให้กับประชาชน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

8.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

9.โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

10.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2564 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,564,400.00 5,564,400.00 5,986,800.00 5,986,800.00 5,986,800.00 

3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,152,000.00 1,152,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 

4.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 20,000.00       

2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

4.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

5.โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day)     10,000.00 . 10,000.00 

6.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     20,000.00 . 20,000.00 

7.โครงการจัดจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     144,000.00 144,000.00 144,000.00 

8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

9.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการสัจจะวันละบาท 50,000.00 50,000.00       

10.โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2564 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

11.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางครอบถึงบ้านนางธนปสร หมู่ที่ 1        10,000.00 

12.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3       25,000.00   

13.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5     80,000.00     

14.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6         50,000.00 

15.โครงการจัดวางผังเมือง 50,000.00 50,000.00 30,000.00 . 30,000.00 

16.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟลัส์ติกสายสามแยกบ้านนางสงวนวงษ์ถึงบ้านนางสวง หมู่ที่ 1 374,000.00         

17.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ 2 268,000.00         

18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชลถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 450,000.00         

19.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากโนนสะเดาถึงสายศาลปู่ตา (ต่อเดิม) หมู่ที่ 4 364,000.00         

20.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 5 231,000.00         

21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองรังถึงดอนยาว หมู่ที่ 6 268,000.00         

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเที่ยงถึงโกรกมันกระชาก หมู่ที่ 7 450,000.00         

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่อพัฒนาถึงหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ 8 450,000.00         

24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอ านาจถึงบ้านนายประสิทธิ หมู่ที่ 9 558,000.00         

25.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านครูล าพึง หมู่ที่ 4   310,000.00 315,000.00 . . 

26.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกนานางทองค าถึงบ้านเทอดศักดิ์ หมู่ที่ 8   252,000.00       

27.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา หมู่ที่ 1     315,000.00     

28.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากบ้านนายมนัสถึงโรงเรียน หมู่ที่ 2         212,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2564 2564 2565 

29.โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายรอบบ้านช่อระกา หมู่ที่ 1        669,000.00 

30.โครงการขยายถนน คสล.จากนานายชวนถึงวัดบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3   61,000.00       

31.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8       305,000.00   

32.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมคิดถึงแยกบ้านนางกว่าง หมู่ที่ 1         97,000.00 

33.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึง เมรุบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3       794,000.00   

34.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนยาวถึงดอนเกรียบ หมู่ที่ 5         98,000.00 

35.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางถึง บ้านนายลอย หมู่ที่ 1         59,000.00 

36.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม สายบ้านนาย
สมคิดถึงสี่แยกบ้านนางเปรียว หมู่ที่ 1 

       251,000.00 

37.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรียงถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4       315,000.00 264,600.00 

38.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนานายสวิดถึงนานายไกรศรี หมู่ที่ 3         203,000.00 

39.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบุญเหลือ หมู่ที่ 2         293,000.00 

40.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู จากนายบ้านฉลองถึงบ้านนางทองปุ่น (ซอย
กลางบ้าน) หมู่ที่ 1 

        789,000.00 

41.โครงการล้อมรั้วลวดหนามป่าช้า หมู่ที่ 3         120,000.00 

42.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบดาดคอนกรีตจากนานายทองหล่อถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9        308,000.00 

43.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1   481,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

44.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงถึงบ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ 2   744,000.00       

45.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชลถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 481,000.00 520,000.00 500,000.00 . 500,000.00 
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46.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสงกรานต์ ถึงบ้านนายช านาญ หมู่ที่ 3 287,000.00         

47.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มโนนสะเดาถึงศาลปู่ตา (ต่อเติมจากเส้นทางเดิม) หมู่ที่ 4 295,000.00         

48.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางพารา AC สายบา้นดอนยาวถึงสามแยกบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 476,000.00         

49.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองรังถึง บ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
หมู่ที่ 6 

430,000.00         

50.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุ่นถึง แยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7   394,000.00   315,000.00 200,000.00 

51.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านช่อบูรพาถึงบ้านโนนเพ็ด (ช่วงหน้า 
ศพด.ช่อระกา)  หมู่ที่ 7 

209,000.00         

52.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านช่อพัฒนาถึง บ้านหนองรัง (ช่วงตะลุกรัก) หมู่ที่ 8 99,000.00         

53.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา 100,000.00         

54.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากบ้านนางพิมพ์ถึงนานายสายรุ้ง หมูที่ 1       . 1,200,000.00 

55.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน บ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2     315,000.00 500,000.00 2,000,000.00 

56.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงถึงบ้านนา หมู่ที่ 2   1,875,000.00 505,000.00     

57.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุ่งยาง หมู่ที่ 3     315,000.00 277,000.00   

58.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนายจรูญ ถึงแยกไปหนองรัง หมู่ที่ 8     315,000.00 . . 

59.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มโนนบ้านถึง สะพานวัดบ้าน ขามเวียน หมู่ที่ 3   74,000.00       

60.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน หมู่ที่ 5     315,000.00 5,442,000.00   

61.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายมาลัยถึงแยกบ้านหนองแขม หมู่ที่ 6     315,000.00 .   

62.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตกเมรุถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 7     388,000.00 . 2,500,000.00 
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63.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ หมู่ที 6       600,000.00 600,000.00 

64.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัวหลัน ถึงบ้านนางส าลี หมู่ที่ 6   172,000.00       

65.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายดอนยาวถึงดอนล าดวน หมู่ที่ 5   250,000.00       

66.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนานางส าลีถึงสามแยกไปบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6   34,000.00       

67.โครงการปรับปรุงถนนรอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ 8   342,000.00       

68.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังจากนานายโพธิ์ชัยถึง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3       .   

69.โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายสี่แยกบ้านนายช านาญถึงหน้าวัดบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3   321,000.00       

70.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังจาก บ้านนางแจ๋วถึง ศาลปู่ตา (คุ้มโนนบ้าน) หมู่ที่ 3   21,000.00       

71.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสายรอบโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 2       .   

72.โครงการปรับปรุงคันคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 4   248,000.00       

73.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่อบูรพาถึงหนองปรือ หมู่ที่ 7         204,000.00 

74.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายนานายบุญเหลือถึงนาคลองโบง หมู่ที่ 2       105,000.00      

75.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ด้านทิศตะวันตกทะเลเหียง) หมู่ที่ 1         1,914,000.00 

76.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟลัส์ติกทับถนน คสล.เดิมจากบ้านนายประกาศถึง  หมู่ที่ 6         1,454,000.00 

77.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกทับถนน คสล.เดิม จากบ้านนายอ านาจถึง
บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 9 

      264,000.00   

78.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ส าหรับให้น้ าล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ า) บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9     700,000.00     

79.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ให้น้ าล้นผ่าน (ฝายน้ าล้น) สายตะลุ๊กรักถึงดอนเกรียบ หมู่ที่ 8         800,000.00 

80.โครงการล้อมรั้วลวดหนามที่สาธารณะดอนล าดวน หมู่ที่ 5        353,000.00 
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81.โครงการติดตั้งประตูปิดเปิดสระหนองเรือ หมู่ที่ 6     51,000.00     

82.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4     150,000.00    

83.โครงการก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5       . 600,000.00 

84.โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายสามแยกนายประสพโชคถึงหนองกลาง หมู่ที่ 2     351,000.00     

85.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากคลองนานางส าเรียงถึงเมรุถึงบ้านดอนยาว หมู่ที่ 4         610,000.00 

86.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสระประปา หมู่ที่ 4   24,000.00       

87.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5         201,000.00 

88.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายช่อบูรพาหนองบ่อถึงโนนเพ็ด หมู่ที่ 7     218,000.00    

89.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโกรกมันกระชากถึงหนองบ่อ หมู่ที่ 7     82,000.00     

90.โครงการยายถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนถึงบ้านนายประสพโชค หมู่ที่ 8       351,000.00   

91.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละมี หมู่ที่ 9       218,000.00   

92.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูผนังก่ออิฐ ศพด. บ้านโนนเพ็ด     60,000.00     

93.โครงการก่อสร้างห้องน้ าแยกจากอาคาร ศพด.ขามเวียน        100,000.00 

94.โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก ศพด.ขามเวียน       . 15,000.00 

95.โครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเรียน ศพด. ช่อระกา         50,000.00 

96.โครงการต่อเติมห้องพยาบาล ศพด.ขามเวียน     15,000.00    

97.โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา 55,000.00 88,000.00       

98.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบึงหนองปรือ (ต่อเดิม) หมู่ที่ 7        146,000.00 
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99.อุดหนุนโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายสามแยกโรงเรียนบ้านโนนเพ็ดถึงสามแยกบ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ 4 

60,000.00         

100.อุดหนุนโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะจ านวนไม่เกิน 8 จุด หมู่ที่ 5 60,000.00         

101.อุดหนุนโครงการขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จ านวนไม่เกิน 18 จุด หมู่ที่ 7 146,000.00         

102.อุดหนุนโครงการขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะสายตะวันตก (ฝั่งโรงสี) หมู่ที่ 1 146,000.00         

103.โครงการขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะสามแยกทางไปทะเลเหียง 3 จุด หมู่ที่ 1        30,000.00 

104.โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9   12,383.00       

105.ขุดลอกทะเลเหียง หมู่ที่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 15,000,000.00         

106.ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตา-ประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3     334,000.00    

107.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตา - บ้านนางแจ๋ว บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3         510,000.00 

108.โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด-บ้านดอนสามผง (นม.ถ.131-12) หมู่ที่ 4     65,000.00     

109.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายเสริงถึงสามแยกนานายส้มเช้า หมู่ที่ 6         268,000.00 

110.โครงการขยายถนน คสล. จากบ้านผู้ใหญ่ประกาศถึงบ้านดอนยาว บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6         380,000.00 

111.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญสืบ-บ้านนายอดิศักดิ์ หมู่ที่ 8     100,000.00     

112.โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว-หนองจันทร์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5       68,000.00   

113.โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว - ดอนขี้เหล็ก บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5         90,000.00 

114.โครงการลงลูกรังคันคลองตลุกรักถึงดอนเกียบ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8     123,000.00    

115.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคันคลองห้วยล าน้ าเค็ม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9         73,000.00 

116.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายนานายจรัส-สามแยกโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9     437,000.00 .   
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

1.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

2.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

3.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

4.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

5.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 120,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

6.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ม.3     130,000.00    

7.อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ   15,000.00 15,000.00     

2.อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 1,000.00 1,000.00 5,000.00     

3.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 15,000.00 15,000.00 15,000.00     

4.อุดหนุนโครงการจัดงานวันพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 15,000.00 5,000.00 5,000.00     

5.โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

6.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 20,000.00 20,000.00 20,000.00     

7.โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

8.โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

9.โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

10.โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
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11.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 15,000.00 20,000.00 20,000.00     

12.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

13.โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 20,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

14.โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบลช่อระกา ประจ าปี 200,000.00 200,000.00 200,000.00     

2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5,000.00 5,000.00 5,000.00   5,000.00 

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

4.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลช่อระกา 20,000.00 20,000.00 20,000.00     

6.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     100,000.00 100,000.00   

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.โครงการการบริหารจัดการขยะ 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

2.โครงการจัดหาที่ท้ิงขยะในเขตต าบลช่อระกา     500,000.00 

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

4.โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000.00 10,000.00 10,000.00   10,000.00 

5.โครงการปลูกหญ้าแฝก 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

6.โครงการก าจัดวัชพืชบึง บ้านม่วง หมู่ที่ 2 50,000.00 50,000.00 50,000.00     

7.โครงการก าจัดวัชพืชคลองล าน้ าเค็ม บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3,9 50,000.00 50,000.00 50,000.00     
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ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.โครงการขุดลอกบึงหนองสรวง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1   4,027,000.00   

2.โครงการขุดลอกทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1   1,500,000.00   

3.โครงการขุดลอกหน้าฝายใหญด่า้นทิศตะวันตกล าห้วยน้ าเค็ม หมูท่ี่ 3   853,000.00   

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส าหรับให้น้ าล้นผ่าน จากสวนนายทองเจือ-นานายสมควร หมู่ที่ 3     2,000,000.00 

5.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น จากนานางถนอม-นานายสตึง บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3     2,020,000.00 

6.โครงการวางท่อส่งน้ าจากอ่างเกบ็น้ าดอนล าดวนถึงสระหนองเรือ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6    4,800,000.00  

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส าหรับให้น้ าล้นผ่าน คลองสายหนองโสน หมู่ที่ 6    1,000,000.00  

8.โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว สายตลุกรัก-หนองรัง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8   1,500,000.00   

9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านฟากโกรกถึงหนองหลักกึ่ง หมู่ที่ 1    990,000.00  

10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกบึงบ้านม่วงถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 2    500,000.00  

11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าวัด - ถนนลาดยาง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7    125,000.00  

12.โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ หมู่ท่ี 7    135,000.00  

13.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 จุด จ านวน 3 ต้น หมู่ที่ 9    60,000.00  

14.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายช่อระกา ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายตาเนิน ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ 5,500,000.00     

15.โครงการซ่อมแซมบูรณผิวจราจรถนนสาย ช่อระกา ต.ช่อระกาเช่ือมต่อสายตะโก  ต.บ้านปรางค์ อ.คง     
จ.นครราชสีมา 

11,304,000.00 
   

  
9,300,000.00 

 

16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อระกา ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 4,500,000.00 4,500,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00  
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17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านม่วง ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายสถานีรถไฟบ้านหนองขาม       ต.
ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 

 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 

18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านม่วง ต.ช่อระกา  เช่ือมต่อสายสถานีรถไฟบ้านดอนเปล้า        
ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกดอนยาว ต.ช่อระกา  เช่ือมต่อสายบ้านดอนสามโผง ต.บ้าน
ปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 

 3,125,000.00 3,125,000.00 3,125,000.00 3,125,000.00 

20.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองรัง ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า 
จ.ชัยภูมิ 

 775,000.00 775,000.00 775,000.00 775,000.00 

21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลวย ต.ช่อระกาเช่ือมต่อสายบ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า 
จ. ชัยภูมิ 

 
2,125,000.00 

 
2,125,000.00 

 
2,125,000.00 

 
2,125,000.00 

 

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อบูรพา ต.ช่อระกาเช่ือมต่อสายแยกบ้านนา  ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม   
จ.นครราชสีมา 

 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อบูรพา ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายหนองปรือ  ต.บ้านปรางค์อ.คง          จ.
นครราชสีมา 

 
9,152,000.00 

 
9,152,000.00 

 
9,152,000.00 

 
9,152,000.00 

 

24.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโนนเพ็ด ต.ช่อระกาเช่ือมต่อสายหนองปรือ   ต.บ้านปรางค์ อ.คง        
จ.นครราชสีมา 

  
3,900,000.00 

 
3,900,000.00 

 
3,900,000.00 

 

25.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ ารปูตัววีจากดอนล าดวนถึงดอนยาว บ้านดอนยาว  ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 
จ.นครราชสีมา 

 
2,640,000.00 

 
2,640,000.00 

 
2,640,000.00 

 
2,640,000.00 

 

26.โครงการขุดลอกคลองใหม่จาก ช่อระกา ต.ช่อระกาถึงราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ 2,430,000.00 2,430,000.00 2,430,000.00 2,430,000.00  

27.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบ้านขามเวียนถึงบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 3 โดยปยูางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับคอนกรตีเสริมเหลก็ 

600,000.00     

28.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อพัฒนาถึงหนองรัง ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นคราชสมีา 5,000,000.00 9,500,000.00    

29.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านม่วงถึงช่อระกา หมู่ที่ 2     1,764,000. 00 
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30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านโนนพุทราถึงโนนทองหลาง หมู่ที่ 9    2,900,000.00  

31.โครงการก่อสร้างประปาน้ าใส หมู่ที่ 6 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา     2,900,000.00 

32.โครงการก่อสร้างประปาน้ าใส (ทะเลเหยีง) หมู่ที่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา      

33.โครงการขุดลอกบึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสมีา  2,063,830.00 2,063,830.00 2,063,830.00  

34.โครงการขุดลอกบึงหนองกลางบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต. ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00  

35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ท่ี 3 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 1,280,500.00 1,280,500.00 1,280,500.00   

36.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกฟากโกรก ถึงสามแยกไปบ้านม่วง หมู่ที่ 1   2,178,000.00   

37.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทะเลถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1    1,495,000.00  

38.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฟากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1    2,315,000.00  

39.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขามเวียนถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ หมู่ท่ี 3   3,816,000.00   

40.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกศาลปู่ตาถึงหลังโรงเรยีนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4    1,579,000.00  

41.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้ม 5 ถึงสามแยกหนองปรือ หมูท่ี่ 4     3,404,000.00 

42.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเรือถึงสามแยกไปดอนยาว หมู่ที่ 6     3,885,000.00 

43.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติก สายสามแยกบ้านโนนสมบูรณ์ถึงถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9     1,012,000.00 

44.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนเพ็ดถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ หมู่ท่ี 4    6,424,000.00  

45.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน หมู่ท่ี 3 ต.ช่อระกา  อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา     1,900,000.00 

46.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโนนเพด็ หมู่ที่ 4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา    1,900,000.00  

47.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-09 สายบ้าน ช่อบูรพา-บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 7    2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 

48.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-10 สายบ้านโนนเพ็ด - บ้านขามเวียน หมู่ที่ 4    2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 
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49.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-12 สายหน้าโรงเรยีนบ้านโนนเพด็ -บ้านดอนสามผง    900,000.00 900,000.00 900,000.00 

50.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-13สายแยกคลองอีสานเขียว-  บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 4    370,000.00 370,000.00 370,000.00 

51.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-15สายบ้านดอนยาว-ดอนล าดวน หมู่ที่ 5    2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 

52.โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหสัสายทาง นม.ถ.131-16 สายบ้านหนองรัง - ดอนล าดวน หมู่ที่ 6    1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 

53.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-17 สายหนองรัง-หนองเรือ หมู่ที่ 6    2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 

54.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-17 สายหนองรัง-หนองเรือ หมู่ที่ 6    580,000.00 580,000.00 580,000.00 

55.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-18 สายบ้านช่อพัฒนา -ทิศตะวันตกบ้าน หมู่ที่ 8    500,000.00 500,000.00 600,000.00 

56.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-19 สายบ้าน ช่อพัฒนา-ดอนเกียบ หมู่ท่ี 8    1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 

57.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-20 สายบ้านขามเวียน - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 3    2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 

58.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-21 สายบ้านขามเวียน-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3    1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 

59.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-22สายบ้านขามเวียน-บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 3    720,000.00 720,000.00 720,000.00 

60.โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟสัท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.131-23 สายบา้นโนนสมบูรณ์-โรงเรียน
บ้านขามเวียน หมู่ที่ 9  

  820,000.00 820,000.00 820,000.00 

61.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-25สายบ้านม่วง-บ้านตาเนิน หมู่ที่ 2       1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 

62.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-26สายบ้านม่วง-ทางรถไฟ หมู่ที่ 2         660,000.00 660,000.00 660,000.00 

63.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-27 สายบ้านม่วง-โนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2    1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 

64.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-28 สายบ้าน ช่อบูรพา-บ้านนา หมู่ที่ 7    890,000.00 890,000.00 890,000.00 

65.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-29 สายบ้านช่อบูรพา-แยกบ้านโนนเพ็ด หมูท่ี่ 7    720,000.00 720,000.00 720,000.00 

66.โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟทัติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน-บ้านช่อระกา หมู่ที่ 4    1,140,000.00  
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67.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนยาว-ดอนเกียบ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5    1,850,000.00  

68.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองรัง-ราชภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6   1,960,000.00    

69.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเพ็ด - หลังโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4     1,550,000.00  

70.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3     4,200,000.00  

71.โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.ช่อระกา      5,000,000.00  

72.โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนานายผล - สามแยกหนองปรึอ หมู่ที่ 4    400,000.00  
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2.3 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2564 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา 664,930.00 กองการศึกษา 

2. การพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 664,930.00 กองการศึกษา 

3. การพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลช่อระกา 1,048,000.00 กองการศึกษา 

4. การพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 416,500.00 กองการศึกษา 

5. การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดงานวันเด็ก 20,000.00 กองการศึกษา 
6. การพัฒนาการศึกษา โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000.00 กองการศึกษา 

7. การพัฒนาการศึกษา โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 กองการศึกษา 

8. การพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 30,000.00 กองการศึกษา 

9. การพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,000.00 กองการศึกษา 
10. การพัฒนาการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 71,190.00 กองการศึกษา 

11. การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.ในต าบลช่อระกา 127,500.00 กองการศึกษา 

12. การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน 7,320.00 กองการศึกษา 

13. การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน 10,000.00 กองการศึกษา 
14. การพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 ส านักปลัด 

15. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

16. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 42,000.00 ส านักปลัด 

17. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 250,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

18. ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

19. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับอปท.ให้กับประชาชน 15,000.00 ส านักปลัด 

20. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

21. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

22. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 ส านักปลัด 

23. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 40,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

24. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรวมใจต้านภัยหนาว  20,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

25. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,254,400.00 กองสวัสดิการสังคม 

26. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,632,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

27. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

28. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล(สปสช.) 70,000.00 ส านักปลัด 

29. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  40,000.00 ส านักปลัด 

30. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 40,000.00 ส านักปลัด 

31. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  180,000.00 ส านักปลัด 

32. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) 10,000.00 ส านักปลัด 

33. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

34. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 320,000.00 กองช่าง 

35. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึง เมรุบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 662,000.00 กองช่าง 

36. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรียงถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 313,000.00 กองช่าง 

37. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบุญเหลือ หมู่ที่ 2 307,000.00 กองช่าง 
38. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 500,000.00 กองช่าง 
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39. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุ่นถึง แยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 378,000.00 กองช่าง 

40. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน บ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 75,000.00 กองช่าง 

41. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุ่งยาง หมู่ที่ 3 287,000.00 กองช่าง 
42. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน หมู่ที่ 5 499,000.00 กองช่าง 

43. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ หมู่ที 6 592,000.00 กองช่าง 

44. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกทับถนน คสล.เดิม จากบ้านนายอ านาจ
ถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 9 

276,000.00 กองช่าง 

45. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละมี หมู่ที่ 9 167,000.00 กองช่าง 

46. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลวย ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน          
อ.เนินสง่า จ. ชัยภูม ิ

498,000.00 กองช่าง 

47. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว-หนองจันทร์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 75,000.00 กองช่าง 

48. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหสัสายทาง นม.ถ.131-10 สายบ้านโนนเพ็ด -บ้านขามเวียน หมู่ที่ 4  103,000 กองช่าง 

49. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 10,000.00 กองการศึกษา 
50. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 20,000.00 กองการศึกษา 

51. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  150,000.00 กองการศึกษา 

52. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 250,000.00 ส านักปลัด 

53. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  10,000.00 กองคลัง 

54. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 8,000.00 ส านักปลัด 

55. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 10,000.00 ส านักปลัด 

56. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 250,000.00 ส านักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

57. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 20,000.00 ส านักปลัด 

58. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

59. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล 10,000.00 ส านักปลัด 

60. ด้านการบริหารจัดการฯ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  30,000.00 ส านักปลัด 

61. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  5,000.00 ส านักปลัด 

62. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  10,000.00 ส านักปลัด 

63. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 200,000.00 ส านักปลัด 

64. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000.00 ส านักปลัด 

65. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  20,000.00 ส านักปลัด 

66. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ โครงการปลูกหญ้าแฝก 15,000.00 ส านักปลัด 

67. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ โครงการการบริหารจัดการขยะ 20,000.00 ส านักปลัด 
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2.4 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ใน ปี 2564 
ชื่อโครงการตามแผน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1. โครงการขุดลอกฝายใหญ่ด้านตะวันออก (ต่อเดิม) หมู่ที่ 3 กองช่าง 150,000.00 

2. โครงการก่อสร้าง Box Cultvert ทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 กองช่าง 960,000.00 

3. โครงการขุดลอกแฟร์มน หมู่ที่ 3 กองช่าง 714,000.00 

4. โครงการวางท่อระบายน้ าสระบุ่งยางพร้อมประตูปิด-เปิด บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 กองช่าง 120,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส าหรับให้น้ าล้นผ่าน คลองสายอีสานเขียว บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 กองช่าง 590,000.00 

6. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบส่งน้ า หมู่ที่ 9 กองช่าง 211,000.00 

7. โครงการขุดลอกบริเวณสระประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 กองช่าง 858,000.00 

8. โครงการวางท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าดอนล าดวนถึงสระหนองเรือ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 กองช่าง 4,800,000.00 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส าหรับให้น้ าล้นผ่าน คลองสายหนองโสน บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 กองช่าง 1,000,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กองการศึกษา 10,000.00 

11. โครงการป้องกันเด็กจมน้ า กองการศึกษา 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

12. โครงการส่งเสริมการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

13. โครงการครอบครัวช่อสะอาด/หมู่บ้านช่อสะอาด ส านักงานปลัด 15,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

14. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 
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ชื่อโครงการตามแผน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามแผน 

15. โครงการจัดจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม 144,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

16. โครงการจัดวางผังเมือง กองช่าง 30,000.00 

17. ก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านครูล าพึง หมู่ที่ 4 กองช่าง 500,000.00 

18. ปรังปรุงถนนลูกรังสายรอบบ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 กองช่าง 669,000.00 

19. ปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตทับ คสล. เดิม สายบ้านนายสมคิดถึงสี่แยกบ้านนางเปรียว หมู่ที่ 1 กองช่าง 251,000.00 

20. ปรับปรุงถนนลูกรังจากนานายสวิดถึงนานายไกรศรี หมู่ที่ 3 กองช่าง 203,000.00 

21. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู จากนายบ้านฉลองถึงบ้านนางทองปุ่น (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 1 กองช่าง 789,000.00 

22. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบดาดคอนกรีตจากนานายทองหล่อถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 กองช่าง 308,000.00 

23. ก่อสร้างถนน คสล. สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชลถึง ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 กองช่าง 500,000.00 

24. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากบ้านนางพิมพ์ถึงนานายสายรุ้ง หมูที่ 1 กองช่าง 330,000.00 

25. ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนายจรูญ ถึงแยกไปหนองรัง หมู่ที่ 8 กองช่าง 500,000.00 

26. ก่อสร้างถนน คสล. สายสีแ่ยกบ้านนายมาลัยถึงแยกบ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 กองช่าง 511,000.00 

27. ก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตกเมรุถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 7 กองช่าง 500,000.00 

28. ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากนานายโพธิ์ชัยถึง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 กองช่าง 148,000.00 

29. ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสายรอบโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 2 กองช่าง 89,400.00 

30. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายนานายบุญเหลือถึงนาคลองโบง หมู่ที่ 2 กองช่าง 473,000.00 

31. ปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลส์ติกทับถนน คสล.เดิมจากบ้านนายประกาศถึง บ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 กองช่าง 1,454,000.00 

32. ก่อสร้างถนน คสล. ให้น้ าล้นผ่าน (ฝายน้ าล้น) สายตะลุ๊กรักถึงดอนเกรียบ หมู่ที่ 8 กองช่าง 800,000.00 

33. ล้อมรั้วลวดหนามที่สาธารณะดอนล าดวน หมู่ที่ 5 กองช่าง 353,000.00 
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34. ปรับปรุงเสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 กองช่าง 150,000.00 

35. ก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 กองช่าง 600,000.00 

36. ปรับปรุงถนนลูกรังสายช่อบูรพาหนองบ่อถึงโนนเพ็ด หมู่ที่ 7 กองช่าง 218,000.00 

37. ขยายถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนถึงบ้านนายประสพโชค หมู่ที่ 8 กองช่าง 351,000.00 

38. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูผนังก่ออิฐ ศพด. บ้านโนนเพ็ด กองช่าง 60,000.00 

39. ก่อสร้างห้องน้ าแยกจากอาคาร ศพด.ขามเวียน กองช่าง 100,000.00 

40. ก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก ศพด.ขามเวียน กองช่าง 15,000.00 

41. ปรับปรุงพื้นท่ีรอบอาคารเรียน ศพด. ช่อระกา กองช่าง 50,000.00 

42. ต่อเติมห้องพยาบาล ศพด.ขามเวียน กองช่าง 15,000.00 

43. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบึงหนองปรือ (ต่อเดิม) หมู่ที่ 7 กองช่าง 146,000.00 

44. ขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะสามแยกทางไปทะเลเหียง 3 จุด หมู่ที่ 1 กองช่าง 30,000.00 

45. ซ่อมแซมบูรณผิวจราจรถนนสาย ช่อระกา ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายตะโก ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา กองช่าง 9,300,000.00 

46. ก่อสร้างถนน คสล. สายชอ่ระกา ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ กองช่าง 2,000,000.00 

47. ก่อสร้างถนน คสล. สายสีแ่ยกบ้านม่วง ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายสถานีรถไฟบ้านหนองขาม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า ชัยภูมิ กองช่าง 5,250,000.00 

48. ก่อสร้างถนน คสล. สายสีแ่ยกบ้านม่วง ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายสถานีรถไฟบ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม    กองช่าง 1,700,000.00 

49. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกดอนยาว ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายบ้านดอนสามโผง ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา กองช่าง 3,125,000.00 

50. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองรัง ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายบ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กองช่าง 775,000.00 

51. ก่อสร้างถนน คสล. สาย ช่อบูรพา ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายแยกบ้านนา ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 400,000.00 

52. ก่อสร้างถนน คสล. สายชอ่บูรพา ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายหนองปรือ ต.บ้านปรางค์อ.คง จ.นครราชสีมา กองช่าง 9,152,000.00 

53. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโนนเพ็ด ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสายหนองปรือ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา กองช่าง 3,900,000.00 
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ชื่อโครงการตามแผน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามแผน 

54. ก่อสร้างคลองส่งน้ ารูปตัววีจากดอนล าดวนถึงดอนยาว บ้านดอนยาว ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 2,640,000.00 

55. ขุดลอกคลองใหม่จาก ช่อระกา ต.ช่อระกาถึงราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กองช่าง 2,430,000.00 

56. ก่อสร้างประปาน้ าใส หมู่ที่ 6 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 2,900,000.00 

57. ขุดลอกบึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 2,063,830.00 

58. ขุดลอกบึงหนองกลางบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต. ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 2,500,000.00 

59. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 3 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 1,280,500.00 

60. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทะเลถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1 กองช่าง 1,495,000.00 

61. ก่อสร้างถนน คสล.ฟากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1 กองช่าง 2,315,000.00 

62. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกศาลปู่ตาถึงหลังโรงเรียนบ้าน โนนเพ็ด หมู่ที่ 4 กองช่าง 1,579,000.00 

63. ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนเพ็ดถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ หมู่ที่ 4 กองช่าง 6,424,000.00 

64. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา กองช่าง 1,900,000.00 

65. ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตา-ประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 กองช่าง 334,000.00 

66. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายดอนยาว - ดอนขี้เหล็ก บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 กองช่าง 90,000.00 

67. โครงการลงลูกรังคันคลองตลุกรักถึงดอนเกียบ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 กองช่าง 123,000.00 

68. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายนานายจรัส-สามแยกโนนขี้ตุ่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 กองช่าง 437,000.00 

69. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางครอบถึงบ้านนางธนปสร หมู่ที่ 1 กองช่าง 10,000.00 

70. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 กองช่าง 25,000.00 

71. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กองช่าง 50,000.00 

72. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-09 สายบ้าน ช่อบูรพา-บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา กองช่าง 2,200,000.00 

73. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-10 สายบ้านโนนเพ็ด-บ้านขามเวียน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด กองช่าง 2,100, 000.00 

หน้า 35 



ชื่อโครงการตามแผน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามแผน 

74. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-12 สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด-บ้านดอนสามผง หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด กองช่าง 900,000.00 

75. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-13สายแยกคลองอีสานเขียว-บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด กองช่าง 370,000.00 

76. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-15สายบ้านดอนยาว-ดอนล าดวน หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว กองช่าง 2,600,000.00 

77. ก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-16 สายบ้านหนองรัง - ดอนล าดวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง กองช่าง 1,060,000.00 

78. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-17 สายหนองรัง-หนองเรือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง กองช่าง 2,600,000.00 

79. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-17 สายหนองรัง-หนองเรือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง กองช่าง 580,000.00 

80. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-18 สายบ้าน ช่อพัฒนา -ทิศตะวันตกบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา กองช่าง 500,000.00 

81. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-19 สายบ้าน ช่อพัฒนา-ดอนเกียบ หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา กองช่าง 1,060,000.00 

82. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-21 สายบ้านขามเวียน-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน กองช่าง 1,040,000.00 

83. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-22สายบ้านขามเวียน-บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน กองช่าง 720,000.00 

84. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.131-23 สายบ้านโนนสมบูรณ์-โรงเรียนบ้านขามเวียน หมู่ที่ 9  กองช่าง 820,000.00 

85. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-25สายบ้านม่วง-บ้านตาเนิน หมู่ที่ 2 บ้านม่วง กองช่าง 1,730,000.00 

86. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-26สายบ้านม่วง-ทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านม่วง กองช่าง 660,000.00 

87. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-27 สายบ้านม่วง-โนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 บ้านม่วง กองช่าง 1,470,000.00 

88. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-28 สายบ้าน ช่อบูรพา-บ้านนา หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา กองช่าง 890,000.00 

89. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-29 สายบ้านช่อบูรพา-แยกบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา กองช่าง 720,000.00 

90. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัทติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน-บ้านช่อระกา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 กองช่าง 1,140,000.00 

91. ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนยาว-ดอนเกียบ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 กองช่าง 1,850,000.00 

92. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเพ็ด - หลังโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 กองช่าง 1,550,000.00 

93. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 กองช่าง 4,200,000.00 
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94. ก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.ช่อระกา กองช่าง 5,000,000.00 

95. ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านฟากโกรกถึงหนองหลักก่ึง หมู่ที่ 1 กองช่าง 990,000.00 

96. ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกบึงบ้านม่วงถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 2 กองช่าง 500,000.00 

97. ขยายเขตไฟฟ้าจากนานายผล - สามแยกหนองปรึอ หมู่ที่ 4 กองช่าง 400,000.00 

98. ขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าวัด - ถนนลาดยาง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 กองช่าง 125,000.00 

99. ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ หมู่ที่ 7 กองช่าง 135,000.00 

100. ขยายเขตไฟฟ้า 2 จุด จ านวน 3 ต้น หมู่ที่ 9 กองช่าง 60,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

101. โครงการโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 50,000.00 

102. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กองการศึกษา 20,000.00 

103. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ม.3 กองการศึกษา 130,000.00 

104. อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี กองการศึกษา 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

105. อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ส านักปลัด 15,000.00 

106. อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ส านักปลัด 5,000.00 

107. อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ส านักปลัด 20,000.00 

108. อุดหนุนโครงการจัดงานวันพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ส านักปลัด 5,000.00 

109. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักปลัด 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

110. โครงการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบลช่อระกา ประจ าปี ส านักปลัด 200,000.00 
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111. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลช่อระกา ส านักปลัด 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

112. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ส านักปลัด 10,000.00 

113. โครงการก าจัดวัชพืชบึง บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ส านักปลัด 50,000.00 

114. โครงการก าจัดวัชพืชคลองล าน้ าเค็ม บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3,9 ส านักปลัด 50,000.00 

115. โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตต าบลช่อระกา ส านักปลัด 500,000.00 
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 2.5 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2564 
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 2,905,337.84 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 10 7,722,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6 296,376.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 4,509,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 214,574.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 157,576.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 14,315.00 

รวม 50 15,819,278.84 
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    2.6   รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2564   

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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2.7  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2564  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

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

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

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

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด.) 

416,500.00 339,720.00 339,720.00 76,780.00 

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

6. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

7. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

71,190.00 32,770.00 32,770.00 38,420.00 

8. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.) 

127,500.00 125,800.00 125,800.00 1,700.00 

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

10. ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน 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 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

13. 
ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี 
เด็ก เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ฯ 

15,000.00 14,300.00 14,300.00 700.00 

15. ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 1,000.00 1,000.00 19,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

16. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 15,000.00 14,300.00 14,300.00 700.00 

17. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 300.00 300.00 19,700.00 

18. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 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.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมฯ 15,000.00 8,800.00 8,800.00 6,200.00 

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

28. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียวถึงเมรุบ้านขามเวียน  662,000.00 470,000.00 0.00 192,000.00 

29. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางส าเรียงถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 313,000.00 312,000.00 312,000.00 1,000.00 

30. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบุญเหลือ  307,000.00 291,000.00 291,000.00 16,000.00 

31. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยางบ้าน หมู่ที่ 1 500,000.00 493,000.00 493,000.00 7,000.00 

32. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุ่นถึงแยกทางไปบ้านม่วง หมู่ที่ 7 378,000.00 359,000.00 359,000.00 19,000.00 

33. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน บ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 75,000.00 73,000.00 0.00 2,000.00 
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34. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระบุ่งยาง หมู่ที่ 3 287,000.00 286,000.00 0.00 1,000.00 

35. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน  499,000.00 484,000.00 484,000.00 15,000.00 

36. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์  592,000.00 409,000.00 0.00 183,000.00 

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

276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 

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

39. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลวย ต.ช่อระกาเชื่อมต่อสาย
บ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน   อ.เนินสง่า จ. ชัยภูม ิ

498,000.00 496,000.00 0.00 2,000.00 

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

41. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 10,000.00 9,844.00 9,844.00 156.00 

42. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

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

44. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 250,000.00 175,990.00 175,990.00 74,010.00 

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

46. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล 10,000.00 2,630.00 2,630.00 7,370.00 

47. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 30,000.00 3,630.00 3,630.00 26,370.00 

48. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 10,000.00 2,700.00 2,700.00 7,300.00 

49. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 200,000.00 154,876.00 154,876.00 45,124.00 

50. ด้านการรักษาความปลอดภัยฯ โครงการปลูกหญ้าแฝก 15,000.00 14,315.00 14,315.00 685.00 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565 และเพ่ิมเติม 

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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3.2 รายงานสรุปผลด าเนินงาน ปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 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.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 100 126,347,730.00 15 4,949,000.00 14 4,509,000.00 5 1,939,000.00 

7.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 7 450,000.00 3 30,000.00     

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

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

10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 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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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
 

4.1 สรุปผล/ปัญหา/อุปสรรค 
  4.1.1 ในปี 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา
ตามแผนด าเนินงาน จ านวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อย 74.62 (แผนด าเนิน 67 โครงการ)  
 4.1.2 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานวันเด็ก 
 2. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 
 6. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 7. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 8. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
 9. โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
 10. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 11. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 13. โครงการการบริหารจัดการขยะ 
 14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
  ปัญหาและอุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 
 15. โครงการรวมใจต้านภัยหนาว  ปัญหาและอุปสรรค : ไม่ได้เป็นเขตพิบัติภัยหนาว 
 16. โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้ง 
 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-10 สายบ้านโนนเพ็ด -บ้านขามเวียน หมู่ที่ 4 
  ปัญหาและอุปสรรค : เกิดข้อผิดพลาดในการท าประมาณการโครงการ 
4.2  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกาจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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