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  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5)    
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ดังนี้ 
 

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

1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพ่ือ 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

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



หน้า | 2  
 

 
 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
        2.1  แผนงานการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
        3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
        4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        4.3  แผนงานงบกลาง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
        5.1  แผนงานงบกลาง 
        5.2  แผนงานสาธารณสุข        
        5.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        6.1  แผนงานเคหะและชุมชน     
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
        7.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        8.2  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
        9.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        10.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        10.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
        10.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ง. การวางแผน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4 ปี ต่อไป 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 4 327,000.00 6 425,000.00 4 332,000.00 5 482,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 16 2,544,230.00 18 2,927,200.00 17 2,919,880.00 17 2,919,880.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 70,000.00 9 230,000.00 9 230,000.00 9 230,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 12 6,728,400.00 13 7,002,400.00 13 7,002,400.00 13 7,002,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 514,188.00 8 545,000.00 8 535,000.00 8 535,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 49 110,970,953.00 42 85,857,930.00 43 76,362,930.00 66 81,204,930.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 10 335,000.00 10 336,000.00 10 336,000.00 11 466,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 12 1,321,000.00 14 1,548,000.00 14 1,348,000.00 14 1,348,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 4 435,000.00 4 435,000.00 4 435,000.00 4 535,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 9 230,000.00 9 220,000.00 9 220,000.00 9 220,000.00 

รวม 127 123,475,753.00 133 99,526,530.00 131 89,721,210.00 156 94,943,210.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 
จ านวนเงิน (ล้านบาท)
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จ. การจัดท างบประมาณ 
                    

   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   20 กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 110 โครงการ งบประมาณ 17,741,140 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 4 327,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  14 2,531,230.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 1 20,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 11 6,713,400.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 379,188.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17 5,278,005.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  10 335,000.00 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 788,000.00 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 235,000.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5 120,000.00 

รวม 81 16,726,823.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ  
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
              จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรผู้มี
รายได้น้อย (ตกเกณฑ์ จปฐ.) 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อให้ราษฎรผู้มีรายได้ต่ ากว่า 23,000 
บาท/คน/ปี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรผู้มรีายได้ต่ ากว่า 23,000/คน/ป ี

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อให้กลุ่มสตรีในต าบลได้รับการสร้าง
ความเข้มแข็งในครอบครัว 

กลุ่มสตรีในต าบลช่อระกา 

3. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อบัญญัต ิ 42,000.00 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน มี ร าย ได้ ใน ช่ วง
เศรษฐกิจตกต่ าและเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

4. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ 250,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มสร้าง
งานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

5. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
ต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 575,400.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) อย่างท่ัวถึง 

นักเรียนในต าบลช่อระกาประมาณ 300 
คน/ 20 บาท/ 260 วัน 

6. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 148,430.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีต าบล 
ช่อระกาประมาณ 100 คน/ 7.82บาท/ 
260 วัน 

7. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 357,700.00 เพื่ อ ให้ เด็ ก เด็ก เล็ก ได้ รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีต าบลช่อ
ระกาประมาณ 100 คน/ 20 บาท/ 245 วัน 

8. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการจดังานวันเด็ก ข้อบญัญัต ิ 20,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้มีการจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแห่งชาติ 

เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ 12,000.00 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

10. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะ เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 
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การศึกษา เพิ่มขึ้น 

11. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

12. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 

ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อให้เด็กมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 

เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

13. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน 
ศพด.ในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 124,100.00 เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียน การสอนอย่างทั่วถึง 

จัดหาพัสดุในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร คนละ 1,700 บาท  

14. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน ในต าบล 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

15. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 

16. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และเป็นแบบอย่างในการสร้างนิสัยรัก
การอ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนท่ีมีความสนใจ 

จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน  

17. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 1,132,000.00 เพื่ อให้ เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกาประมาณ 
300 คน / 20 บาท / 200 วัน 

18. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา 

โครงการจัดหาหนั งสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านและห้องสมุดชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ 36,600.00 ประชาชนในหมู่บ้ าน เข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสารและเป็นแบบอย่างในการสร้าง
นิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชนท่ีมีความสนใจ 

จัดหาหนั งสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้ านและ
ห้องสมุดชุมชน จ านวน 366 วัน ๆ ละ 10  
ฉบับ   

19. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบ
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต 
 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 
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20. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการครอบครัวช่อสะอาด/หมู่บ้านช่อ
สะอาด 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีเน้นประโยชน์ส่วนรวมยึด
มั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
มากกว่าส่วนตน  

หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลช่อระกา 

21. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก 
เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุน แ รงต่ อ เด็ ก  สต รี  แ ล ะบุ คคล ใน
ครอบครัว 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อสร้างความรู้และลดการใช้ความ
รุนแรงต่อ เด็ก สตรี  และบุคคลใน
ครอบครัว 

พนักงานส่วนต าบล,ผู้น าและประชาชนใน
ต าบลช่อระกา 

22. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
ให้กับประชาชน 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่ อ ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ กฎ ห ม าย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ อปท.
ให้กับประชาชน  

ผู้ประชาชนในต าบลช่อระกา 

23. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ข้อบัญญัต ิ 40,000.00 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกา ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันในดังกล่าว 

ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกา 

24. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
และสิทธิสวัสดิการของผู้พิ การและ
ผู้สูงอาย ุ

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อให้ผู้พิการได้รับ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ 

ผู้สูงอายุและคนพิการในต าบลช่อระกา 

25. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพและนันทนาการ 

ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกา 

26. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในต าบลช่อระกา 

27. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรวมใจต้านภัยหนาว  ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อช่วยเหลือให้คนยากจน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแล
ตามความจ าเป็น 

จัดหาเครื่องกันหนาว 
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28. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัต ิ 5,360,400.00 เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลช่อระกาประมาณ 700 คน 

29. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัต ิ 1,152,000.00 เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้พิการในต าบลช่อระกา ประมาณ 120 คน 

30. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัต ิ 36,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลช่อระกา จ านวน 6 คน 

31. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล (สปสช.) 

ข้อบัญญัต ิ 70,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนในพ้ืนทีต าบลช่อระกา 

32. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการสัจจะ
วันละบาท 

ข้อบัญญัต ิ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออม
เงินกองทุนต าบล 

กลุ่มสัจจะวันละบาท 

33. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า  ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ  
สุนัขบ้า 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

34. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก  ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่ อ เป็ น ก ารรณ รงค์ ป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

35. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เด็กและเยาวชนในต าบลช่อระกา 

36. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

ข้อบัญญัต ิ 9,188.00 เพื่อด าเนินการป้องกันควบคุมโรคโดย
สนับสนุน เป็ นค่ าวัคซีนพร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์ในการฉีด 

ประชากรสุ นั ขและแมวใน เขตต าบ ล          
ช่อระกา 

37. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
สาธารณสุข 

อุดหนุน โครงการพระราชด าริด้ าน
สาธารณสุข  

ข้อบัญญัต ิ 180,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้านในเขตต าบล 
ช่อระกา 
 

จ านวน 9 หมู่บ้าน 
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38. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจดัวางผังเมือง ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการวางผังเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย 

จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

39. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยปูยาง
แอสฟัลส์ติกสายสามแยกบ้านนางสงวน
วงษ์ถึงบ้านนางสวง หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัต ิ 374,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปูยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทับถนน คสล. 
เดิ ม  ก ว้ า ง  4.00 ม .ย า ว  200 ม .ห น า       
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 

40. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 268,000.00 เพื่อให้ราษฎรมีน้ าอุปโภค-บริโภคที่
สะอาดปลอดภัย 

ปรับปรุงท่อภายในระบบประปาพร้อมท่อ
จ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้านรวมระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 4,187 เมตร 

41. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
แฟร์วั งผั กบุ้ งถึ งบ้ านนายสายชลถึ ง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 450,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.  

42. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากโนน
สะเดา- สายศาลปู่ตา (ต่อเดิม) หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัต ิ 364,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.  

43. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอยู่เย็น 
หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 231,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้ าง 4.00 ม . ยาว 103 ม . หนาเฉลี่ ย     
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. 

44. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
รัง-ดอนยาว หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัต ิ 268,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้ าง 4.00 ม . ยาว 150 ม . หนาเฉลี่ ย    
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.  

45. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครู
เที่ยงถึงโกรกมันกระชาก หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัต ิ 450,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม.  

46. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ช่อพัฒนา
ถึงหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัต ิ 450,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา    0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. 
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47. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอ านาจถึง
บ้านนายประสิทธิ  หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 558,000.00 เพื่ อ ให้การระบายน้ าเข้าออกและ
ป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู  (ด้านทิศ
ตะวันตก) ช่วงท้ายบ้าน หน้าบ้านนาย กอบ กว้าง 
0.40 ม. ลึก 0.40 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 300 ม.
(ด้านทิศตะวันออก) ช่วงบ้านนายมิตร หน้าบ้าน
นางวาด  เกรมกลาง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. 
หนา  0.10 ม. ยาว 250 ม.พร้อมฝาปิด คสล.  

48. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากแฟร์วังผักบุ้ง
ถึ งบ้ าน นายสายชล - ถนน ลาดยาง      
บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 481,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,518 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 7,590 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม.ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 113.85 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

49. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุ งถนน  คสล . สายบ้ านนาย
สงกรานต์  - บ้ านนายช านาญ  บ้ าน     
ขามเวียน หมู่ที ่3 

เงินสะสม 287,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่  1 ขนาดผิว
จราจรกว้ าง 4.00 ม . ยาว 25 ม . หนา    
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย คสล.ไม่น้อย
กว่า 100 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 89 ม.หนา 0.10 ม. หรือ
มีพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม. รวม
พื้นที่ปรับปรุงถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 456 
ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 
0.50 ม.ไหล่ทางยาวรวม 114 ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย   

50. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มโนนสะเดา- 
ศาลปู่ ต า (ต่ อ เติ มจากเส้นทางเดิ ม )     
บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 295,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างกว้าง 4.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 17.10 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

51. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองรัง - 
บ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า    

เงินสะสม 430,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างกว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 664 
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จ.ชัยภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 6  ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 24.90 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  

52. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบ้านช่อบูรพา -บ้านโนนเพ็ด (ช่วง
หน้ า ศพด.ช่อระกา) บ้ าน ช่อบู รพา       
หมู่ที่ 7  

เงินสะสม 209,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่  1 ขนาดผิว
จราจรกว้ าง 4.00 ม . ยาว 54 ม . หนา    
0.10 ม. หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยยกว่า 
216 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.00 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. รวมพื้นที่
ปรับปรุงถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

53. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านช่อพัฒนา 
- บ้ านหนองรั ง (ช่ วงตะลุกรัก ) บ้ าน      
ช่อพัฒนา  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 66,000.00 เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ลงดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ลงดิน
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 500 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยให้
เรียบร้อย และลงลูกรังทับขนาดผิวกว้าง    
4 ม . ย าว  200 ม . ห น า 0.10 ม .ห รื อมี
ปริมาณลูกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย  

54. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้ งระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้อง
ประชุมสภา อบต.ช่อระกา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 87,005.00 เพื่อให้ห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา 
มีระบบไฟฟ้าใช้ในการปฏิบัติงาน  

เดินระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ระยะทางประมาณ 
50 เมตร เข้าห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

55. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

ข้อบัญญัต ิ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณี 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

56. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนา การ
ท่ อ ง เที่ ย ว  ศ าส น า  วั ฒ น ธ รรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง 

ข้อบัญญัต ิ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณี 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 
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57. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์ ข้อบัญญัต ิ 25,000.00 เพื่ อ ส ร้ า งค วาม ส ามั ค คี ร ะห ว่ า ง
ห น่ วย งาน ราชก าร  แ ล ะอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ  
บ้านเหลื่อม 

จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

58. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

59. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา
เสพติด  

ข้อบญัญัต ิ 120,000.00 เพื่ อสนับสนุนการเล่นกีฬา ให้ แก่
ประชาชนในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และต่อต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  

60. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ  ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในการปกป้องสถาบัน 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน 

61. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(อ.บ้านเหลื่อม) 

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 เพื่ อ อุ ด ห นุ น โค ร งการจั ด งาน พิ ธี
บ ว งส รวงอนุ ส าวรี ย์ ท้ า ว สุ รน ารี         
(ย่าโม) (อ.บ้านเหลื่อม) 

อุดหนุนอ าเภอบ้านเหลื่อม 

62. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม (อ าเภอ      บ้านเหลื่อม) 

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวันปิย
ม ห า ร า ช  23 ตุ ล า ค ม (อ า เภ อ         
บ้านเหลื่อม) 

วันปิยมหาราช 

63. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

อุดหนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชินี(อ าเภอบ้านเหลื่อม) 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่ อ อุ ดห นุ น โค รงก าร เฉลิ ม พ ระ
ชนมพรรษ า 12 สิ งห ามหาราชินี 
(อ าเภอบ้านเหลื่อม)  

วันแม่แห่งชาติ 

64. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชน ม พ รรษ า  5 ธั น ว าค ม  (อ า เภ อ        
บ้านเหลื่อม) 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 อุ ด ห นุ น โค ร งก า ร วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชน ม พ รรษ า 5 ธั น วาค ม (อ า เภ อ      
บ้านเหลื่อม) 
 

วันพ่อแห่งชาติ 
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65. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบแผนที่ภาษีที่
ได้มาตรฐาน 

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี  

66. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่ อการ
สื่อสาร 

ข้อบัญญัต ิ 8,000.00 เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ 
อปท.  

67. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล กั บ
ประชาชนในต าบลเป็นการให้บริการ
เชิงรุก 

จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 

68. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างประจ าปี 

ข้อบัญญัต ิ 400,000.00 เพื่ อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี 

พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

69. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อบัญญัต ิ 250,000.00 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากรของ อปท. 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต. 

70. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากรของ อปท. 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต. 

71. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวน
แผนชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องแผน
ชุมชนและจัดท าแผนชุมชน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องแผนชุมชน
และจัดท าแผนชุมชน 

72. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่ อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าเวทีประชาคม 

จัดท าเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

73. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงห้องประชุมสภา เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000.00 เพื่อให้มีสถานที่ประชุม/สัมมนาที่
กว้างขวาง สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุม(ตามแบบ 
อบต.ช่อระกาก าหนด) 

74. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน อ าเภอบ้านเหลื่อม 

กลุ่มสมาชิก อปพร. อ าเภอบ้านเหลื่อม 

75. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ลดอุบั ติ เหตุ ในช่วง
เทศกาล  

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจถึงการลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลฯ  

ประชาชนที่เดินทางไปมาในเขตพื้นที่ต าบล
ช่อระกา 
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76. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

ข้อบัญญัต ิ 200,000.00 เพื่ อแก้ ไขและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชนในต าบล ช่อระกา 

ประชาชนในต าบลช่อระกา 

77. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุ รักษ์พั นธุกรรมพื ช อัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริฯ  สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 เพื่ อ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช  อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

พื้นที่ในต าบลช่อระกา 

78. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จ
พ ระน างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์  ฯ  แล ะส ร้ า ง
จิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่ต าบลช่อระกา 

79. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกหญ้าแฝก ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมและช่วย
รักษาหน้าดินไม่ให้ชะล้างพังทลาย 

พื้นที่ต าบลช่อระกา 

80. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการก าจัดวัชพืชบึง บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ข้อบัญญัต ิ 50,000.00 เพื่อให้แหล่งน้ ามีทัศนียภาพที่สะอาด 
สวยงาม 

ก าจัดวัชพืชโดยรอบประมาณ 40 ไร่ โดยใช้
แรงงานประชาชนก าจัดวัชพืชบึงบ้านม่วง 

81. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการการบริหารจัดการขยะ ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาดและการก าจัดขยะ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลช่อระกา 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา                
รวม 60 โครงการ จ านวนเงิน 13,007,313 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 60 โครงการ จ านวนเงิน 13,007,313 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 299,595.00 3 299,595.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  11 2,221,382.06 11 2,221,382.06 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 15,060.00 1 15,060.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 9 6,023,247.00 9 6,023,247.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 294,956.00 5 294,956.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,691,544.50 13 3,691,544.50 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  5 158,547.00 5 158,547.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 279,185.00 8 279,185.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 1,600.00 1 1,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 22,196.00 4 22,196.00 

รวม 60 13,007,312.56 60 13,007,312.56 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คูส่ัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 3,000.00 61-04-00252-5320300-00003 12/03/2561 1 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 70/2561 12/03/2561 3 

  900.00 ใบสั่งซื้อท่ี 64/2561 12/03/2561 3 

  8,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 71/2561 12/03/2561 3 

 12,200.00    

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน ข้อบัญญัต ิ 42,000.00 3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 2/2561 02/10/2560 30 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 10/2561 01/11/2560 30 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 22/82561 01/12/2560 31 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 34/2561 29/12/2560 31 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 53/2561 30/01/2561 28 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 68/2561 28/02/2561 31 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 75/2561 30/03/2561 30 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 87/2561 01/05/2561 31 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 102/2561 01/06/2561 30 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 118/2561 29/06/2561 31 
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  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 130/2561 01/08/2561 31 

  3,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 150/2561 31/08/2561 30 

 42,000.00    

3. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม่
สตรี แม่บ้าน ผู้น าชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ 250,000.00 164,545.00 61-04-00252-5320300-00002 12/02/2561 7 

  2,100.00 ใบสั่งจ้างท่ี 53/2561 09/02/2561 3 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 57/2561 09/02/2561 3 

  76,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 58/2561 08/02/2561 10 

  2,450.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 59/2561 09/02/2561 7 

 245,395.00    

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 575,400.00 134,996.66 ใบสั่งซื้อท่ี 16/2561 01/11/2560 61 

 
137,209.72 ใบสั่งซื้อท่ี 31/2561 25/12/2560 62 

 
143,848.90 ใบสั่งซื้อท่ี 87/2561 15/05/2561 65 

 416,055.28    

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 148,430.00 34,822.46 ใบสั่งซื้อท่ี 34/2561 01/11/2560 61 

 
35,393.32 ใบสั่งซื้อท่ี 32/2561 23/11/2560 62 

 
37,105.90 ใบสั่งซื้อท่ี 80/2561 15/05/2561 65 

 
107,321.68 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 357,700.00 35,100.00 61-03-00212-5320300-00001 14/11/2560 1 

  13,000.00 61-03-00212-5320300-00002 14/11/2560 1 

  46,800.00 61-03-00212-5320300-00003 14/11/2560 1 

  32,400.00 61-03-00212-5320300-00007 19/01/2561 1 

  43,200.00 61-03-00212-5320300-00008 19/01/2561 1 

  12,000.00 61-03-00212-5320300-00009 19/01/2561 1 

  32,400.00 61-03-00212-5320300-00010 26/04/2561 1 

  43,200.00 61-03-00212-5320300-00011 26/04/2561 1 

  12,000.00 61-03-00252-5320300-00024 26/04/2561 1 

  30,000.00 61-03-00212-5320300-00017 10/09/2561 1 

  39,600.00 61-03-00212-5320300-00018 10/09/2561 1 

  13,200.00 61-03-00212-5320300-00019 10/09/2561 1 

 352,900.00    

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจดังานวันเด็ก ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 6,000.00 61-04-00214-5320300-00001 10/01/2561 3 

  10,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 42/2561 10/01/2561 3 

  1,050.00 ใบสั่งจ้างท่ี 41/2561 10/01/2561 3 

  2,950.00 ใบสั่งซื้อท่ี 39/2561 10/01/2561 3 

 20,000.00 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โค รงก ารฝึ กศึ กษ า เรี ยน รู้ น อก
สถานท่ี 

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 4,900.00 61-03-00211-5320300-00012 16/08/2561 7 

  6,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 144/2561 23/08/2561 1 

  200.00 ใบสั่งจ้างท่ี 141/2561 21/08/2561 3 

 11,100.00    

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 12,420.00 61-04-00212-5320300-00002 18/09/2561 3 

  14,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 157/2561 17/09/2561 5 

  200.00 ใบสั่งจ้างท่ี 156/2561 17/09/2561 5 

  900.00 ใบสั่งซื้อท่ี 176/2561 17/09/2561 5 

 27,520.00    

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอน ศพด.ในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 124,100.00 45,900.00 61-03-00212-5320300-00004 18/12/2560 1 

  17,000.00 61-03-00212-5320300-00005 18/12/2560 1 

  61,200.00 61-03-00212-5320300-00006 18/12/2560 1 

 124,100.00    

11. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โค ร งก ารอบ รม คุ ณ ธรรม แ ล ะ
จริยธรรม 

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 4,000.00 61-04-00214-5320300-00002 12/07/2561 7 

  12,800.00 ใบสั่งจ้างท่ี 122/2561 12/07/2561 7 

  450.00 ใบสั่งจ้างท่ี 121/2561 16/07/2561 3 

 17,250.00    
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12. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 5,400.00 61-04-00214-5320300-00003 29/08/2561 3 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 145/2561 27/08/2561 5 

  3,570.00 ใบสั่งจ้างท่ี 146/2561 27/08/2561 5 

  1,881.00 ใบสั่งซื้อท่ี 149/2561 27/08/2561 4 

 11,151.00    

13. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 9,984.10 ใบสั่งซื้อท่ี 107/2561 11/06/2561 15 

14. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลช่อระกา 

ข้อบัญญัต ิ 1,132,000.00 149,000.00 61-03-00212-5610200-00001 14/11/2560 1 

  65,000.00 61-03-00212-5610200-00002 14/11/2560 1 

  69,000.00 61-03-00212-5610200-00003 14/11/2560 1 

  66,000.00 61-03-00212-5610200-00006 19/01/2561 1 

  70,000.00 61-03-00212-5610200-00005 19/01/2561 1 

  147,000.00 61-03-00212-5610200-00004 19/01/2561 1 

  70,000.00 61-03-00212-5610200-00009 17/05/2561 1 

  66,000.00 61-03-00212-5610200-00008 17/05/2561 1 

  147,000.00 61-03-00212-5610200-00007 17/05/2561 1 

  150,000.00 61-03-00212-5610200-00010 10/09/2561 1 

  68,000.00 61-03-00212-5610200-00011 10/09/2561 1 

  57,000.00 61-03-00212-5610200-00012 10/09/2561 1 

 1,124,000.00    
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15. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 3,000.00 61-04-00252-5320300-00008 10/09/2561 3 

  1,760.00 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 173/2561 11/09/2561 3 

  300.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 154/2561 07/09/2561 7 

  10,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 155/2561 10/09/2561 3 

 15,060.00    

16. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการครอบครัวช่อสะอาด/
หมู่บ้านช่อสะอาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 1,312.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 134/2561 06/08/2561 3 

  300.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 136/2561 07/08/2561 3 

  3,315.00 ใบสั่งซื้อท่ี 141/2561 07/08/2561 3 

 4,927.00    

17. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการให้ความรู้ เรื่องสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สตรี เด็ก เยาวชน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 3,000.00 61-04-00252-5320300-0006 21/08/2561 3 

  10,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 143/2561 22/08/2561 3 

  460.00 ใบสั่งจ้างท่ี 142/2561 22/08/2561 1 

  1,000.00 ใบสั่งซื้อท่ี 146/2561 22/08/2561 1 

 14,460.00    

18. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.ให้กับประชาชน 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 3,000.00 61-03-00123-5320300-00003 19/04/2561 1 
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  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 81/2561 19/04/2561 1 

  900.00 ใบสั่งซื้อท่ี 75/2561 19/04/2561 1 

  5,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 82/2561 19/04/2561 1 

 9,200.00    

19. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบ รม ให้ ค วาม รู้ เรื่ อ ง
กฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้
พิการและผู้สูงอายุ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 3,000.00 61-04-00252-5320300-00005 09/05/2561 1 

  6,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 89/2561 07/05/2561 3 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 88/2561 07/05/2561 3 

 9,300.00    

20. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม สุ ขภ าพ แล ะ
นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 460.00 ใบสั่งจ้างท่ี 152/2561 04/09/2561 3 

  10,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 153/2561 04/09/2561 3 

  3,000.00 61-04-00252-5320300-00007 05/09/2561 3 

  1,000.00 ใบสั่งซื้อท่ี 168/2561 04/09/2561 3 

     14,460.00     

21. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 1,300.00 ใบสั่งซื้อท่ี 115/2561 21/06/2561 5 

  600.00 ใบสั่งจ้างท่ี 115/2561 25/06/2561 1 

  1,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 113/2561 21/06/2561 5 

 2,900.00    
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22. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โค รงก ารส งเค ราะห์ เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอาย ุ

ข้อบัญญัต ิ 5,360,400.00 162,300.00 61-03-00411-5110700-00001 10/10/2560 1 

  280,400.00 61-04-00411-5110700-00001 10/10/2560 1 

  162,300.00 61-03-00411-5110700-00003 03/11/2560 1 

  280,400.00 61-04-00411-5110700-00002 03/11/2560 1 

  161,500.00 61-03-00411-5110700-00005 01/12/2560 1 

  279,400.00 61-04-00411-511700-00004 01/12/2560 1 

  160,800.00 61-03-00411-5110700-00007 04/01/2561 2 

  277,300.00 61-04-00411-5110700-00005 04/01/2561 2 

  275,500.00 61-04-00411-5110700-00006 05/02/2561 1 

  160,800.00 61-03-00411-5110700-00009 05/02/2561 1 

  160,800.00 61-0300411-5110700-00011 05/03/2561 1 

  274,800.00 61-04-00411-5110700-00007 05/03/2561 1 

  160,800.00 61-03-00411-5110700-0013 03/04/2561 1 

  274,800.00 61-04-00411-5110700-00008 03/04/2561 1 

  160,800.00 61-03-00411-510700-00015 02/05/2561 1 

  274,100.00 61-04-00411-5110700-00009 02/05/2561 1 

  160,800.00 61-03-00411-5110700-00017 05/06/2561 1 

  271,800.00 61-04-00411-5110700-00010 05/06/2561 1 

  160,800.00 61-03-00411-5110700-00021 02/08/2561 1 
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  269,000.00 61-04-00411-5110700-00012 02/08/2561 1 

  160,200.00 61-03-00411-5110700-00023 05/09/2561 1 

  266,400.00 61-04-00411-5110700-00013 05/09/2561 1 

 4,795,800.00    

23. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

ข้อบัญญัต ิ 1,152,000.00 38,400.00 60-03-00411-5110800-00001 10/10/2560 1 

  50,400.00 61-04-00411-5110800-00001 10/10/2560 1 

  38,400.00 61-03--00411-5110800-0003 03/11/2560 1 

  50,400.00 61-04-00411-5110800-00003 03/11/2560 1 

  44,000.00 61-03-00411-5110800-00005 01/12/2560 1 

  58,400.00 61-04-00411-5110800-0004 01/12/2560 1 

  44,000.00 61-03-00411-5110800-00007 04/01/2561 2 

  57,600.00 61-04-00411-5110800-00005 04/01/2561 2 

  44,800.00 61-03-00411-5110800-00009 05/02/2561 1 

  60,000.00 61-04-00411-5110800-00006 05/02/2561 1 

  44,800.00 61-03-00411-5110800-00011 05/03/2561 1 

  60,000.00 61-04-00411-5110800-00007 05/03/2561 1 

  44,800.00 61-03-00411-5110800-00013 03/04/2561 1 

  63,200.00 61-04-00411-5110800-00008 03/04/2561 1 

  44,800.00 61-03-00411-5110800-00015 02/04/2561 1 
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  63,200.00 61-04-00411-5110800-00009 02/05/2561 1 

  45,600.00 61-03-00411-5110800-00017 05/06/2561 1 

  64,000.00 61-04-00411-5110800-00010 05/06/2561 1 

  46,400.00 61-03-00411-5110800-00021 02/08/2561 1 

  64,800.00 61-04-00411-5110800-00012 02/08/2561 1 

  46,400.00 61-03-00411-5110800-00023 05/09/2561 1 

  64,800.00 61-04-00411-5110800-00013 05/09/2561 1 

 1,139,200.00    

24. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ข้อบัญญัต ิ 36,000.00 1,500.00 61-03-00411-5110900-00001 10/10/2560 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00001 10/10/2560 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00003 03/11/2560 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00002 03/11/2560 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00005 01/12/2560 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-0003 01/12/2560 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110800-00005 04/01/2561 2 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00007 04/01/2561 2 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-0005 05/02/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00009 05/02/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00011 05/03/2561 1 
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  1,500.00 61-04-00411-5110900-00006 05/03/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00013 03/04/2561 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00007 03/04/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00015 02/05/2561 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00008 02/05/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00017 05/06/2561 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00009 05/06/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00021 02/08/2561 1 

  1,500.00 61-04-00411-510900-00011 02/08/2561 1 

  1,500.00 61-03-00411-5110900-00023 05/09/2561 1 

  1,500.00 61-04-00411-5110900-00012 05/09/2561 1 

 33,000.00    

25. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โ ค ร ง ก า ร ส ม ท บ เ งิ น ก อ งทุ น
หลักประกันสุขภาพต าบล(สปสช.) 

ข้อบัญญัต ิ 70,000.00 70,000.00 61-03-00411-5111100-00001 21/02/2561 1 

26. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า  ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 6,930.00 ใบสั่งซื้อท่ี 128/2561 13/07/2561 3 

27. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก  ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 16,800.00 61-03-00223-5320300-00005 15/05/2561 1 

  6,128.00 ใบสั่งซื้อท่ี 91/2561 04/05/2561 1 

  5,978.00 ใบสั่งซื้อท่ี 109/2561 12/06/2561 3 

 
 

28,906.00    
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28. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,188.00 9,120.00 ใบสั่งซื้อท่ี 129/2561 16/07/2561 1 

29. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 160,000.00 61-03-00223-5610300-00001 18/06/2561 1 

  20,000.00 61-03-00223-5610300-00002 18/06/2561 1 

 180,000.00    

30. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดย
ปูยางแอสฟัลส์ติกสายสามแยกบ้าน
น างส งวน วงษ์ ถึ งบ้ าน น างส วง      
หมู่ที ่1 

ข้อบัญญัต ิ 374,000.00 260,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 13/2561 19/07/2561 60 

31. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
จากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล
ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 450,000.00 380,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2561 02/08/2561 60 

32. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก
โนนสะเดา- สายศาลปู่ตา (ต่อเดิม) 
หมู่ที่  4 

ข้อบัญญัต ิ 364,000.00 362,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2561 14/02/2561 45 

33. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 
อยู่เย็น หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 231,000.00 227,540.00 61037158974 14/03/2561 45 

34. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองรัง-ดอนยาว หมู่ที ่6 

ข้อบัญญัต ิ 268,000.00 266,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2561 14/02/2561 45 

35. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครู
เท่ียงถึงโกรกมันกระชาก   หมู่ที่ 7 
 

ข้อบัญญัต ิ 450,000.00 380,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2561 02/08/2561 60 
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36. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายจากแฟร์วัง
ผั ก บุ้ ง ถึ ง บ้ า น น า ย ส า ย ช ล - 
ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 481,000.00 477,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2561 18/04/2561 60 

37. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนาย
สงกรานต์ - บ้านนายช านาญ บ้าน
ขามเวียน หมู่ที ่3 

เงินสะสม 287,000.00 283,000.00 สัญญจ้างเลขท่ี 8/2561 18/04/2561 60 

38. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มโนน
สะ เดา - ศาลปู่ ต า  (ต่ อ เติ ม จาก
เส้นทางเดิม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 295,000.00 292,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2561 18/04/2561 60 

39. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองรัง 
- บ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนิน
สง่า จ.ชัยภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 6  

เงินสะสม 430,000.00 426,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2561 18/04/2561 60 

40. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบ้านช่อบูรพา -บ้านโนน
เพ็ด  (ช่วงหน้า ศพด.ช่อระกา) บ้าน
ช่อบูรพา หมู่ที่ 7  

เงินสะสม 209,000.00 205,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2561 18/04/2561 60 

41. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดินลูกรังส ายบ้าน     
ช่อพัฒนา - บ้านหนองรัง (ช่วงตะ
ลุกรัก) บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

66,000.00 47,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2561 10/09/2561 30 

42. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้อง
ประชุมสภา อบต.ช่อระกา 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

87,005.00 16,004.50 61-03-00111-5420100-00001 08/08/2561 1 

  70,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 125/61 25/07/2561 30 

 86,004.50    

43. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

ข้อบัญญัต ิ 50,000.00 725.00 ใบสั่งจ้างท่ี 124/2561 24/07/2561 3 
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44. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ ข้อบัญญัต ิ 25,000.00 10,575.00 ใบสั่งซื้อท่ี 65/2561 23/03/2561 5 

  2,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 79/2561 03/04/2561 3 

  900.00 ใบสั่งจ้างท่ี 80/2561 03/04/2561 2 

  4,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 78/2561 03/04/2561 3 

 17,975.00    

45. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้าน     
ยาเสพติด  

ข้อบัญญัต ิ 120,000.00 14,110.00 ใบสั่งซื้อท่ี 48/2561 05/02/2561 5 

  8,000.00 
61-03-00262-530300-
00004 

02/03/2561 1 

  2,500.00 ใบสั่งซื้อท่ี 60/2561 23/02/2561 3 

  47,500.00 61-04-00262-5320300-00001 20/03/2561 1 

  3,850.00 ใบสั่งซื้อท่ี 58/2561 19/02/2561 7 

  9,500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 64 /2561 19/02/2561 7 

  1,200.00 ใบสั่งจ้างท่ี 62/2561 19/02/2561 7 

  30,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 63/2561 19/02/2561 7 

  2,832.00 ใบสั่งจ้างท่ี 56/2561 05/02/2561 25 

 119,492.00    

46. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ  

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 1,900.00 ใบสั่งซื้อท่ี 10/2561 24/10/2560 3 

  3,305.00 ใบสั่งซื้อท่ี 11/2561 24/10/2560 2 
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  5,400.00 ใบสั่งซื้อท่ี 6/2561 12/10/2560 5 

  7,500.00 ใบสั่งซื้อท่ี 8/2561 18/10/2560 3 

  1,250.00 61-03-00252-5320300-00003  07/11/2560 1 

     19,355.00     

47. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

อุดหนุน โครงการจั ด งานวันปิ ย
มหาราช 23 ตุลาคม (อ าเภอบ้าน
เหลื่อม) 

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 1,000.00 ใบสั่งซื้อท่ี 9/2561 19/10/2560 3 

48. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 2,800.00 61-03-00113-5320300-00004 06/07/2561 1 

49. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ข้อบัญญัต ิ 8,000.00 7,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 17/2561 23/11/2560 30 

50. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โค รงก าร  อบ ต . เค ลื่ อ น ที่  พ บ
ประชาชน 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 2,600.00 ใบสั่งซื้อท่ี 38/2561 09/01/2561 10 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 40/2561 09/01/2561 1 

 2,900.00    

51. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ข้อบัญญัต ิ 250,000.00 3,600.00 ใบสั่งจ้างท่ี 45/2561 24/01/2561 7 

  122,600.00 61-04-00111-5320300-00001 29/01/2561 1 

  4,500.00 ใบสั่งซื้อท่ี 40/2561 24/01/2561 7 

  60,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 47/2561 24/01/2561 10 

  1,995.00 ใบสั่งซื้อท่ี 41/2561 25/01/2561 3 

  200.00 61-03-00111-5320300-00018  07/02/2561 1 

 192,895.00    
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52. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 3,000.00 61-04-00111-5320300-00002 12/07/2561 7 

  4,400.00 ใบสั่งจ้างท่ี 120/2561 16/07/2561 3 

  450.00 ใบสั่งจ้างท่ี 119/2561 16/07/2561 3 

 7,850.00    

53. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการส่งเสริมการจัดท าและ
ทบทวนแผนชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ 15,000.00 3,000.00 12/2561 20/12/2560 3 

  5,000.00 ใบสั่งจ้างท่ี 28/2561 20/12/2560 3 

  500.00 ใบสั่งจ้างท่ี 29/2561 20/12/2560 3 

  250.00 ใบสั่งซื้อท่ี 29/2561 20/12/2560 3 

 8,750.00    

54. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัเวทีประชาคมต าบล ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 39/2561 09/01/2561 1 

  165.00 ใบสั่งจ้างท่ี 48/2561 26/01/2561 1 

  2,525.00 ใบสั่งจ้างท่ี 43/2561 24/01/2561 2 

 2,990.00    

55. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

55,000.00 54,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2561 06/07/2561 45 

56. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล  

ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 200.00 ใบสั่งจ้างท่ี 33/2561 28/12/2560 2 

  1,400.00 ใบสั่งจ้างท่ี 31/2561 26/12/2560 3 

 1,600.00    
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57. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการอนุ รักษ์พั นธุกรรมพื ช          
อั น เนื่ อ งม าจ ากพระราชด าริ ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 8,108.00 ใบสั่งซื้อท่ี 72/2561 04/04/2561 7 

58. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ  ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 92/2561 09/05/2561 1 

  1,140.00 ใบสั่งซื้อท่ี 96/2561 10/05/2561 1 

       1,440.00     

59. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการปลูกหญ้าแฝก ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 1,140.00 ใบสั่งซื้อท่ี 116/2561 22/06/2561 4 

  8,500.00 ใบสั่งซื้อท่ี 117/2561 22/06/2561 4 

  300.00 ใบสั่งจ้างท่ี 114/2561 22/06/2561 4 

 9,940.00    

60. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

โครงการการบริหารจัดการขยะ ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 400.00 ใบสั่งจ้างท่ี 38/2561 09/01/2561 1 

  300.00 61-03-00223-5320300-00001 29/11/2560 1 

  1,720.00 ใบสั่งซื้อท่ี 76/2561 23/04/2561 3 

  288.00 ใบสั่งจ้างท่ี 103/2561 12/06/2561 3 

       2,708.00     
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 4 327,000.00 4 327,000.00 3 299,595.00 3 299,595.00 3 299,595.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  16 2,544,230.00 14 2,531,230.00 11 2,221,382.06 11 2,221,382.06 11 2,221,382.06 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 70,000.00 1 20,000.00 1 15,060.00 1 15,060.00 1 15,060.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 12 6,728,400.00 11 6,713,400.00 9 6,023,247.00 9 6,023,247.00 9 6,023,247.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 514,188.00 7 379,188.00 5 294,956.00 5 294,956.00 5 294,956.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 49 110,970,953.00 17 5,278,005.00 13 3,691,544.50 13 3,691,544.50 13 3,691,544.50 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาฯ  10 335,000.00 10 335,000.00 5 158,547.00 5 158,547.00 5 158,547.00 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 12 1,321,000.00 9 788,000.00 8 279,185.00 8 279,185.00 8 279,185.00 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 4 435,000.00 3 235,000.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 9 230,000.00 5 120,000.00 4 22,196.00 4 22,196.00 4 22,196.00 

 127 123,475,753.00 81 16,726,823.00 60 13,007,312.56 60 13,007,312.56 60 13,007,312.56 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
จ านวนเงิน(ล้านบาท) 

 
 

 
 
 
 


