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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ระหว่างตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)   
 



หน้า ๒ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
   

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประกอบด้วย 

๑)  นายสมชาญ  ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา  ประธานกรรมการ 
๒)  นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา            กรรมการ 
๓)  นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด          สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา  กรรมการ    
๔)  นายประสิทธิ์ รานอก  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
๕)  นายมนูญ จันทเขตต์  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
๖)  นางแพรวพรรณ  นราจันทร์ ผู้แทนหน่วยงาน (ครู รร.ชุมชนบ้านช่อระกา) กรรมการ 
๗)  นางสมทรง  ลาวงศ์  ผู้แทนหน่วยงาน (ครู รร.ชุมชนบ้านช่อระกา) กรรมการ 
๘)  นายสัญญา  กองขุนทด          ผอ.กองสวัสดิการฯ                 กรรมการ 
๙)  นายวิวาส  รานอก  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) นายสมศักดิ์ โพธิ์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑) นายมนูญ  ประจิตร์            รอง ปลัด อบต.ช่อระกา         กรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑)  นางสาวชนัดดา  หาญนอก   หัวหน้าส านักปลัด       ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นางสาวณัฏฐ์นรี ม่วงศิลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการและเลขาอนุกรรมการ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
 



หน้า ๓ 
 

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ    
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและ
เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๖๓ เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 
 



หน้า ๔ 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
    ""ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ แบบมีส่วนร่วมใน  การบริหารจัดการ " 
 

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น   
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง 
๔.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๕.การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
๖.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗.เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 

นโยบายของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
   

๑. นโยบายด้านบริหารงานบุคคลและบริหารจัดการ 
๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
๑.๒ พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารให้มี

ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนาการยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่

ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้แก่ การสนับสนุนกระบวนการประชาคม หมู่บ้าน ต าบล   
โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติงาน 

๑.๔ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในต าบลช่อระกา พร้อมทั้งให้ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการ
ประชาชน  

๑.๕ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพ่ือไกล่
เกลี่ยกรณีพิพาทให้แก่ประชาชนในต าบลช่อระกา 
๒. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

๒.๑ สนับสนุนให้มีอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียม 

๒.๒ ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่อยู่ใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้ เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง 

๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพประสิทธิภาพ
และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

๒.๔ ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งองค์กรหลักเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 



หน้า ๕ 
 

 

๓.  นโยบายด้านสังคม 
   ๓.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และการบริหารท้องถิ่นในทุก
ระดับ  

๓.๒ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในต าบล มีความสมัครสมานสามัคคี สนับสนุนงบประมาณ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

๓.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่ม โดยจัดอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว  
โดยการมีส่วนร่วมจัดท าเป็นโครงการต่าง ๆ  

๓.๔ ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน 
และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคเอกชน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) และต ารวจบ้าน   

๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและสัตว์        
โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ 
 

๔.  นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเป็นการยกระดับรายได้ การตั้งกองทุนดอกเบี้ย

ต่ าผลักดันสินค้าของกลุ่มต่างๆในต าบลเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๔.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ 

พัฒนาระบบชลประทาน เพ่ือเก็บกักน้ าทะเลเหียง และอ่างเก็บน้ าดอนล าดวน เพ่ือจัดส่งน้ าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนในต าบลช่อระกา 
 

๕.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเส้นทางหลัก ปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมให้ใช้

การได้ดีมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองบางสายในต าบลช่อระกาเพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

๕.๒ สนับสนุนจัดหาประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดหา
งบประมาณ น าน้ าจากบึงระหานลูกนกมาใช้ประโยชน์ 

๕.๓ ประสานจัดหางบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตรให้ประชาชนในต าบล      
ช่อระกามีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

๕.๔ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง คลองส่งน้ า รวมถึงฝายเก็บกักน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ได้ตลอดป ี
 

๖. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสระบุ่งยาง     

สระหนองสรวง และทะเลเหียงสาธารณะ ให้เป็นที่ออกก าลังกาย และท่องเที่ยว 
       ๖.๒  อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาป้องกัน การท าลายป่า  
สนับสนุนโครงการปลูกป่าในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
          ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีที่เก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงการจัดให้มีที่ก าจัด
ขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาที่ได้มาตรฐาน 
 



หน้า ๖ 
 

 
๗.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
      ๗.๑ จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชนในเขตต าบลช่อระกา 
รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
       ๗.๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬาและสนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 ๓.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๔.๓ แผนงานงบกลาง 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๕.๑ แผนงานงบกลาง 
 ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 ๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๘.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๐.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑๐.๔ แผนงานสาธารณสุข 

 



หน้า ๗ 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

 
แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



หน้า ๘ 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี ๑ 
        ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
       ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑๐,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ ๙ ๙,๔๐๓,๐๐๐.๐๐ ๗ ๕,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๒๔,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แผนงานการศึกษา ๑๓ ๒,๙๐๑,๘๘๐.๐๐ ๑๕ ๒,๙๓๗,๘๐๐.๐๐ ๑๕ ๓,๐๐๕,๖๐๐.๐๐ ๑๕ ๓,๐๐๕,๖๐๐.๐๐ ๑๕ ๓,๐๐๕,๖๐๐.๐๐ ๗๓ ๑๔,๘๕๖,๔๘๐.๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ๑๐ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ ๕๔ ๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานงบกลาง ๓ ๖,๗๕๒,๔๐๐.๐๐ ๓ ๖,๗๕๒,๔๐๐.๐๐ ๓ ๗,๔๖๒,๘๐๐.๐๐ ๓ ๗,๔๖๒,๘๐๐.๐๐ ๓ ๗,๔๖๒,๘๐๐.๐๐ ๑๕ ๓๕,๘๙๓,๒๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข ๗ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘ ๒,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๙ ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ๓๓ ๕๖,๔๘๕,๓๓๐.๐๐ ๓๖ ๖๐,๙๑๔,๗๑๓.๐๐ ๕๔ ๘๔,๘๑๒,๓๓๐.๐๐ ๙๒ ๑๒๔,๔๕๒,๗๓๐.๐๐ ๕๘ ๘๑,๗๑๒,๖๐๐.๐๐ ๒๗๓ ๔๐๘,๓๗๗,๗๐๓.๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๖ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ ๖ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ๑,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ๑๓ ๙๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๙๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๙๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๙๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๙๔๓,๐๐๐.๐๐ ๖๙ ๔,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานงานรักษาความ
สงบภายใน ๕ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๖ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๖ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๖ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๘ ๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนงานสาธารณสุข ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานการเกษตร ๕ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๙๘ ๖๘,๘๘๒,๖๑๐.๐๐ ๑๐๕ ๗๓,๔๖๒,๙๑๓.๐๐ ๑๓๔ ๑๐๘,๔๕๓,๗๓๐.๐๐ ๑๘๒ ๑๔๙,๙๔๘,๑๓๐.๐๐ ๑๓๖ ๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๕ ๕๐๑,๒๔๗,๓๘๓.๐๐ 
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๒.๒ การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ 
๑๕,๓๘๗,๖๕๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๐ ๐ 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ๑๒ ๒,๒๙๖,๖๕๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาสังคม ๑๓ ๗,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๖ ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐ ๓,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ๓ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๑ ๘๘๓,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๖๓ ๑๕,๓๘๗,๖๕๐.๐๐ 
 

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ  รอบท่ี ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๙ โครงการ จ านวนเงิน ๖,๒๕๓,๔๑๔.๖๘ บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๐ ๐ 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ๗ ๑,๓๕๓,๕๕๒.๖๘ 

ด้านการพัฒนาสังคม ๐ ๐ 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๗ ๓,๖๓๘,๑๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ๑๑,๓๘๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ๓ ๘๐๗,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑ ๑๔๙,๓๗๙.๐๐ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๗ ๒๗๐,๗๖๖.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒ ๒๓,๒๓๗.๐๐ 

รวม ๒๙ ๖,๒๕๓,๔๑๔.๖๘ 
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ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอ่ืนๆ 
๓.๑.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-
๐๔ สายบ้านช่อพัฒนา - บ้านช่อระกา - 
บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อระกา 

-  - ๙,๘๕๙,๐๐๐.๐
๐ 

- 

๒.  โครงการครงการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศพด.บ้านช่อระกา อบต.ช่อระกา อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา 

-  - ๓๐,๗๐๐.๐๐ - 

๓. โครงการขุดลอกบึงบ้านม่วง หมู่ที่ ๒    
ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

- -  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

๔. โครงการขุดลอกฝายใหญ่ด้านตะวันออก
ล าห้วยน้ าเค็ม หมู่ที่ ๓ 

- -  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

รวม ๑๐,๘๘๙,๗๐๐ - 
 
 
                            ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
๑ จ านวนงบประมาณไม่ เ พียงพอในการด าเนินงานด้าน

โครงสร้ าง พ้ืนฐาน เนื่ องจากบางโครงการต้องใช้ เ งิน
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

น าโครงการที่ เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงาน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 

๒ ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้
การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 
 

๓ ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ  สั งคม รวมถึ ง
วิกฤตการณ์ต่างๆ 
 

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนด
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

๔ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป    
ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่
และตามความจ าเป็น 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙,๓๐,๓๑ ประกอบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ียึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ห้วงเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  – มีนาคม 
๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ          
(e-Plan) และได้น าข้อมูลในระบบ (e-Plan) ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบที่ ๑ ห้วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 
(www.dla.go.th) 

ส่วนที่ ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

http://www.dla.go.th/
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/       
ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา 
๖๑๘,๙๕๐.๐๐ ๔๘๖,๙๘๒.๖๘ ๑๓๑,๙๖๗.๓๒ 

๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 

๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลช่อระกา ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ 

๔. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา ๕๘๙,๓๘๐.๐๐ ๒๗๑,๖๐๐.๐๐ ๓๑๗,๗๘๐.๐๐ 

๕. ด้านการพัฒนาการศึกษา จัดงานวันเด็ก ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ 

๖. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๙๓๐.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๗. ด้านการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด) ๕๘๙,๓๘๐.๐๐ ๒๗๑,๖๐๐.๐๐ ๓๑๗,๗๘๐.๐๐ 

๘. ด้านการพัฒนาการศึกษา จัดหาวัสดุส่ือการเรียนการสอน ศพด.ในต าบลช่อระกา 

๙. ด้านการพัฒนาการศึกษา จัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน ๗,๓๒๐.๐๐
  

๓,๐๔๐.๐๐   ๔,๒๘๐.๐๐
  

๑๐. ด้านการพัฒนาสังคม อบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ๑๕,๐๐๐.๐๐
  

๑๔,๘๐๐.๐๐
  

๒๐๐.๐๐ 

๑๑. ด้านการพัฒนาสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ 
 

๑๒. ด้านการพัฒนาสังคม อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ให้กับประชาชน 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๐๐.๐๐ ๖,๒๐๐.๐๐ 

๑๓. ด้านการพัฒนาสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  

๑๒,๓๐๐.๐๐ ๒๗,๗๐๐.๐๐ 

๑๔. ด้านการพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๙๐๐,๔๐๐.๐๐ ๒,๘๖๑,๑๐๐.๐
๐ 

๓,๐๓๙,๓๐๐.๐
๐ 

๑๕. ด้านการพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๔๙๗,๖๐๐.๐๐ ๗๐๕,๖๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖. ด้านการพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓๖,๐๐๐.๐๐
  

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

๑๗. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐ 

๑๘.. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ชาวช่อ ระการ่ วม ใจท าความสะอาดสานต่ อความดี ของพ่ อ                
(Big Cleaning Day) 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๘๐.๐๐ ๕,๖๒๐.๐๐ 

๑๙. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านครูล าพึง หมู่ที่ ๔ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐
  

๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๐. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายมาลัยถึงแยกบ้านหนองแขม 
หมู่ที่ ๖ 

๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐
  

๕๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๑. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา ฯ 

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๓๗๙.๐๐ ๖๒๑.๐๐ 

๒๒. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท าแผนที่ภาษี ๒๐,๐๐๐.๐๐
  

๖,๒๔๐.๐๐ ๑๓,๗๖๐.๐๐ 

๒๓. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๔๐.๐๐ ๗,๒๖๐.๐๐ 
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๒๔. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๘๐.๐๐ ๔,๗๒๐.๐๐ 

๒๕. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

จัดเวทีประชาคมต าบล ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๙๘๑.๐๐ ๒,๐๑๙.๐๐ 

๒๖. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  

๑๔,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๓๐๐.๐๐ 

๒๗. ด้ า นก า รบริ ห า รจั ดก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๘๒๕.๐๐ ๒๙,๑๗๕.๐๐ 

๒๘. ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตฯ 

รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ๑๐,๐๐๐.๐๐
  

๑,๒๐๐.๐๐
  

๘,๘๐๐.๐๐ 

๒๙. ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตฯ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  

๒๒,๐๓๗.๐๐ ๗๗,๙๖๓.๐๐ 

 
 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    ๒๙         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๓          ๑๓๔        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๒๙  x  ๑๐๐ =         ๒๑.๖๔ % 
       ๑๓๔ 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    ๒๙         โครงการ 
โครงการที่มีในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓             ๖๓         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๒๙  x  ๑๐๐ =          ๔๖.๐๓ % 
       ๖๓ 
สรุปการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงาน รอบท่ี ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
 
โครงการที่ได้ด าเนินการ      ๒๙       โครงการ 
โครงการที่มีในแผนด าเนินงาน ๒ ไตรมาส               ๔๙        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ      ๒๙  x  ๑๐๐ =         ๕๙.๑๘ % 
            ๔๙
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