
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  

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

 



 
 
 
 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้ งนี้                     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒  มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ที่ท าองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”   

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา มาตรา ๒๕๓ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึง ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
      “ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ แบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ” 

 พันธกิจ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีดังนี้ 

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

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(รอบเดอืนตลุาคม – มนีาคม) 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 



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 
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 
 
 
 
 
 

 



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 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ ๔ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๖๓ ๑๕,๓๘๗,๖๕๐.๐๐ 

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 ได้ดังนี ้

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 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอ่ืนๆ 
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 - 

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

-  - ๓๐,๗๐๐ - 

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

- -  ๕๐๐,๐๐๐  

๔. โครงการขุดลอกฝายใหญ่ด้านตะวันออก
ล าห้วยน้ าเค็ม หมู่ที่ ๓ 

- -  ๕๐๐,๐๐๐  

รวม ๑๐,๘๘๙,๗๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/       
ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา 

๖๑๘,๙๕๐.๐๐ ๔๘๖,๙๘๒.๖๘ ๑๓๑,๙๖๗.๓๒ ๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อ
ระกา 

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 าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 

๕๘๙,๓๘๐.๐๐ ๒๗๑,๖๐๐.๐๐ ๓๑๗,๗๘๐.๐๐ 
๘. ด้านการพัฒนาการศึกษา จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.ในต าบลช่อ

ระกา 

๙. ด้านการพัฒนาการศึกษา จัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน ๗,๓๒๐.๐๐ ๓,๐๔๐.๐๐   ๔,๒๘๐.๐๐ 

๑๐. ด้านการพัฒนาสังคม อบรมพัฒนาสตรีและสร้ างความเข้มแข็ งของ
ครอบครัว 

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 ที่
เกี่ยวข้องกับ 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 ๒,๘๖๑,๑๐๐.๐๐ ๓,๐๓๙,๓๐๐.๐๐ 

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 ชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดสานต่อความดี
ของพ่อ  (Big Cleaning Day) 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๘๐.๐๐ ๕,๖๒๐.๐๐ 

๑๙. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านครู
ล าพึง หมู่ที่ ๔ 

๓๒๖,๐๐๐.๐๐
  

๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๐. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายมาลัยถึงแยก
บ้านหนองแขม 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 านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท าแผนที่ภาษี ๒๐,๐๐๐.๐๐
  

๖,๒๔๐.๐๐ ๑๓,๗๖๐.๐๐ 

๒๓. ด้ านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๔๐.๐๐ ๗,๒๖๐.๐๐ 

๒๔. ด้ านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๘๐.๐๐ ๔,๗๒๐.๐๐ 

๒๕. ด้ านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดเวทีประชาคมต าบล ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๙๘๑.๐๐ ๒,๐๑๙.๐๐ 

๒๖. ด้ านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  

๑๔,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๓๐๐.๐๐ 

๒๗. ด้ านการบริหารจัดการ
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



 


