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รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 13 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลโชคชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลโชคชัย ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลโชคชัย 
    "เทศบาลต าบลโชคชัยน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลโชคชัย 
     1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.การพัฒนาการศึกษา 
     4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
     6.การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลโชคชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป 
    เทศบาลต าบลโชคชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0.00 39 8,583,700.00 50 12,341,400.00 38 
15,957,500.0

0 
43 22,107,100.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

0 0.00 43 27,360,500.00 48 28,170,500.00 55 
31,124,900.0

0 
54 29,321,900.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

0 0.00 10 14,157,000.00 10 14,157,000.00 11 
14,457,000.

00 
11 16,717,000.00 
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ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0.00 15 2,362,000.00 21 5,277,000.00 20 
3,164,000.0

0 
14 1,342,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดลุ
และยั่งยืน 

0 0.00 5 430,000.00 6 460,000.00 6 460,000.00 7 8,460,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

0 0.00 17 2,420,000.00 19 2,550,000.00 19 
2,550,000.0

0 
19 2,550,000.00 

รวม 0 0.00 129 55,313,200.00 154 62,955,900.00 149 67,713,400.00 148 80,498,000.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลโชคชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 40,897,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,949,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 24 22,383,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 8 13,126,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 1,161,100.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 2 39,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 14 239,100.00 

รวม 72 40,897,500.00 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโชคชัย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยโคกข้ึ
เหล็ก (ด้านทิศใต้) 
หมู่ที่ 6 ต.โชคชัย 

354,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง ที่เป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 
0.30 ม. พร้อมฝา
รางวีบนหลังท่อ
และบ่อพัก ความ
ยาวรวม 205.50 
ม. วางท่อลอดถนน
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. 
ความยาวรวม 
8.00 ม. 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ซอยสะพาน
ด า หมู4่ ต าบลกระ
โทก อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

807,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขัง ที่จะท าความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝารางวีบน
หลังท่อ บ่อพัก 
ความยาวรวม 
361.00 ม. 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนวัลลิ
ภากรณ์ (ช่วงหน้า
บ้านผู้ใหญ่แถม
และหน้าบ้านนาย
โฉ่)หมู่ที่ 4 ต าบล
กระโทก อ าเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

438,100.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังท่ีจะท าความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40ม. พร้อมฝา
รางวีบนหลังท่อ 
บ่อพัก ความยาว
รวม 195.50ม . 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ซอยโชคชัย 3 หมู่ที่ 
1 ต าบลโชคชัย 

880,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน และเเก้
ปัญหาน้ าท่วมขังที่
เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ก่อสร้างซ่อมสร้าง
ถนน คสล. ความ
กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. 
ยาวประมาณ 
136.00ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.พื้นที่
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อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

ไม่น้อยกว่า 
578.20 ตร.ม. วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. 
บ่อพัก 46 บ่อ 
ความยาวประมาณ 
272.00 ม. 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้าน
สารวัตรก านัน 
ต าบลโชคชัย หมู่ที่ 
2 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

92,400.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง ที่
เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.50 ม. ยาว
ประมาณ 38.50ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
57.75 ตร.ม. วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30ม. 
บ่อพัก 7 บ่อ ความ
ยาวรวม 38.50 ม. 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้านครู
ปทุมวรรณหมู่ท่ี 2 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

109,100.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง ที่เป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. พร้อมฝา
รางวีบนหลังท่อ 
บ่อพัก ความยาว
รวม 62.00 ม. 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยอู่ช่างจุก 
หมู่ที่ 4 ต าบลโชค
ชัย อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

152,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังที่
เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
2.50ม. ยาว
ประมาณ 49.00ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15ม.
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
122.50 ตร.ม. วาง
ท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 ม. บ่อพัก 9 
บ่อ ความยาวรวม 
49.00 ม. 
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8. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางบท่อระบายน้ า 
คสล. วอยบ้านนาย
ฉลอง หมู่ที่ 4 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

267,300.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังที่
เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00ม. ยาว
ประมาณ 79.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พ้ินที่ไม่น้อยกว่า 
238.50 ตร.ม. วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. 
บ่อพัก 14 บ่อ 
ความยาวรวม 
80.50 ม. 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้านนาย
มงคล หมู่ที่ 4 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

79,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและเเก้ไข
ปัญหาน้ าท่ามขังท่ี
เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
2.50 ม. ยาว
ประมาณ 25.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
63.75 ตร.ม. วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. 
บ่อพัก 5 บ่อ ความ
ยาวรวม 25.50 ม. 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้านนาย
มี คุ้มกระโทก หมู่
ที่ 8 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

71,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังท่ีเป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. พร้องฝา
รางวีบนหลังท่อ 
บ่อพัก ความยาว
รวม 40.50 ม. 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ซอยบ้านนาง
กชกร แก้วธนากุล 
หมู่ที่ 13 ต าบลโชค
ชัย อ าเภอโชคชัย 

94,400.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังท่ีเป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว
ประมาณ 28.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
80.65 ตร.ม. วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
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จังหวัด
นครราชสีมา 

ศูนย์กลาง 0.30 ม. 
บ่อพัก 5 บ่อ ความ
ยาวรวม 28.00 ม. 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ถนนหน้า
โรงพยาบาลโชคชัย 
หมู่ที่ 13 ต าบลโชค
ชัย อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

404,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ้ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน ไว้ใช้
สัญจรไปมา เเละ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังท่ีเป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างขยายถนน 
คสล. ขนาดกว่าง
เฉลี่ย 1.40ม. ยาว
ประมาณ 146.50 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
187.43 ตร.ม.วาง
ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กราง 0.40 ม. 
บ่อพัก 21 บ่อ 
ความยาวรวม 
146.50 ม. 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนรอบบิง 
(ช่วงหน้าบ้าน
จัดสรรเสริมสิน)หมู่
ที่ 13 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

196,300.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเเก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังท่ีเป็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 ม. พร้อมฝา
รางวีบนหลังท่อ 
บ่อพัก ความยาว
รวม 86.50 ม. 

14. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการ "จิดส านึก
ในการอนุรักษ์
พลังงาน" 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประหยัด
พลังงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และ
พนักงานเทศบาล 
จ านวน 100 คน 

15. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับ
เด็กและเยาวชน 

0.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย 

จัดอบรมให้เด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 60 คน 
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16. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัย
ในการท างานตาม
หลักอาชีวะอนามัย 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ
มูลฝอยมีความรู้ 
ความปลอดภัย และ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
อาชีวะอนามัย 

พนักงานเก็บขน
ขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลโชค
ชัย มีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

17. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลโชคชัย 

861,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดูแล
รักษาความสะอาด
ตลาดสดตามหลัก
สุขาภิบาล 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดตลาด
สดเทศบาลต าบล
โชคชัย ทั้ง 3 แห่ง 

18. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 

200,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

มีการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน เช่นโรค
เอดสร์ โรค
ไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก โรคพิษ
สุนัขบ้า 

19. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ฉีดยาคุมก าเนิด
และท าหมัน 

20. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการอบมและ
ศึกษาดูงานการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้แกนน าชุมชน
มีความรู้ความเข้า
ใจความตระหนักใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน 

มีแกนน าชุมชนใน
การด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนทุกชุมชน 

21. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 

12,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือส าหรับ
สนับสนุนให้กับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือ



                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   หน้า 8 
 

ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

เอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

22. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุุข 

380,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือส าหรับ
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ชุมชนทุกชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ทั้ง 19 
ชุมชน 

23. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน
ของชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลทัุ้ง 19 
ชุมชน 

24. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ชุมชน 

534,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าและ
การมีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกับ
เทศบาล 

คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง 19 
ชุมชน 

25. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการซ่อมแซม
บ้านคนจน 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้านเรือนที่
ทรุดโทรม ของคน
ยากจนในเขต
เทศบาล 

ซ่อมแซมบ้านเรือน
คนจนที่มีสภาพ
ทรุดโทรมในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย 

26. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการต้านภัย
หนาว 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นการดูแล
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว

ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว 
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และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

27. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
อาชีพให้แก่
ประชาชนของ
เทศบาล 

จัดอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนทั้ง 
19 ชุมชน 

28. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการส่งเสริม
การจัดท าแผน
ชุมชน 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผน
ชุมชนและสอดคล้อง
กับปัญหาความ
ต้องการที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชนทุกชุมชน 

29. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ตลาดเทศบาล
ต าบลโชคชัย 

144,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการตลาด 
ได้มีความรู้และน า
ประสบการณ์ที่มีมา
ปรับปรุงตลาด 

จัดกิจกรรมอบรม
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ตลาด จ านวน 1
กิจกรรม 

30. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
โชคชัย 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
แก่ผู้สูงอายุ ภายใน
เขตเทศบาล 

จัดอบรมให้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลจ านวน 
200 คน 

31. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี
ในความเป็นชนชาติ
ไทยที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ยึด
เหนี่ยวจิตใจและคง
อยู่ คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง
ทุกคน 

32. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

17,050,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุ ที่ขาด
แคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่ยากจน
และขาดคนดูแล 
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33. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

2,953,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของคนพิการ ที่ขาด
แคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การยังชีพ 

คนพิการในเขต
เทศบาลที่ยากจน
และขาดคนดูแล 

34. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

96,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้ปวยเอดส์ที่
ขาดแคลนค่าใช้จ่าย
เพ่ือการยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลที่ยากจน
และขาดคนดูแล 

35. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เงินอุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

31,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นสถานที่
กลางในการให้
ค าปรึกษาหรือ
แนะน าหลักเกณฑ์
และวิธีการในการ
ขอรับความ
ช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ให้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 

36. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เงินอุดหนุนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
บ้านครองท่าแร่ ม.
13 ต.กระโทก อ. 
โชคชัย จ.
นครราชสีมา 

31,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านคลอง
ท่าแร่ ม.13 ต. โชค
ชัย อ. โชคชัย จ.
นครราชสีมา 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ 
ม.13 ต. กระโทก 
อ. โชคชัย จ. 
นครราชสีมา 

37. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เงินอุดหนุน
โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one 

31,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ 
ม. 6 ต. โชคชัย อ.
โชคชัย จ.
นครราชสีมา 

38. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้าน
การศึกษา 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชค
ชัยให้เจริญก้าวหน้า 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมโครงการ 
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39. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการและ
เสริมทักษาการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากของ
จริง ได้รับ
ประสบการณ์จริง
เพ่ือให้เด็กมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

จัดโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ให้กับ
เด็กเล็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

8,069,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กเล็ก
ในศูนย์ฯ และ
นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย ตามนโยบาย
รัฐบาล 

เด็กเล็กและ
นักเรียนภายในเขต
เทศบาลฯ ทุกคน 

41. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัด
กิจกรรมอ าลา
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชค
ชัย 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กผ่าน
การเตรียนความ
พร้อมได้รับวุฒิบัตร
รับรองผลการศึกษา 

เด็กท่ีผ่านการ
ทดสอบพัฒนาการ
ทุกคนได้รับวุฒิบัติ
และเข้าศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

4,201,200.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์ฯ และ
นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัยตามระเบียบฯ 

เด็กเล็กและ
นักเรียนภายในเขต
เทศบาลฯ ทุกคน 

43. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการประชุม
ชี้แจงผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
โชคชัย 

3,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและท าความ
เข้าใจให้แก่ผู่
ปกครองของเด็กในปี
การศึกษาใหม่
เกี่ยวกับนโยบายกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้
ผู้ปกครองทุกคนได้
รับทราบ 
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44. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดงาน
สายใยสายสัมพันธ์
ครอบครัวหนู 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ 
ได้รู้จักความส าคัญ
ของวันแม่แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ จ านวน 1 
กิจกรรม 

45. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

773,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส าหรับจ่าย
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษาตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

เงินส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

46. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

870,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

47. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการ
ท างานแบบใหม่ 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 

48. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่ง
ไม่เก่ียวกับครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง
หรือไม่ได้มาซึ่ง
ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษา จัดท าแบบ
ประเมินความพึง
พอใจของเทศบาล 

เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

49. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
เล็งเห็นความส าคัญ
ของวันเทศบาล และ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการ
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กระชับความสัมพันธ์
กับทุกกลุ่ม ได้
ร่วมกันท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

ชุมชน กลุ่มพัฒนา
สตรี อสม. 

50. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ 5 ส 19,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ส านักงาน
เทศบาลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดสวยงาม ทั้ง
การจัดส านักงาน 
เอกสาร ตลอดจน
สภาพแวดล้อม
ภายนอก เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่ชุมชน 

พนักงานเทศบาล
ทุกคนร่วมกิจกรรม 
5 ส 

51. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลู
งจ้าง พนักงานจ้าง 
ได้รับการพัฒนาสติ 
การประพฤติปฏิบัติ
ให้อยู่ในศึลธรรม 
และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน หรือ
การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก
เทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างทุกคน 

52. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการลด
อุบัติภัยบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

70,000.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในช่วง
เทศกาล 

จัดท าโครงการลด
อุบัติภัย บนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ 

53. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

175,100.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดท าโครงการเพ่ิม
ศักยภาพ อปพร. 
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน 1 
โครงการ 

54. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการวัน อป
พร. 

0.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือให้ อปพร. ได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในวัน อป
พร. 
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55. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานใน
เขตเทศบาลต าบล
โชคชัย 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลโชคชัยมีข้อมูล
พ้ืนฐานของแต่ละ
ชุมชน 

ผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน จ านวน 95 
คน 

56. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

ผู้เข้าอบรมจ านวน 
50 คน 

57. 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่
ผู้ประกอบการฯ ใน
ด้านสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

ผู้ประกอบการตาม 
พรบ.สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย 

58. 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
และคัดแยกขยะมูล
ฝอยชุมชน 

39,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และมีความ
ตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 19 
ชุมชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

59. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมวัน
เด็ก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกในด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ให้กับเด็ก เยาวชน
ในเขตเทศบาล 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

60. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนทั่วไป
น้อมร าลึกถึงพระ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาลและ
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มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ทรง
มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

ลูกจ้างประจ า
เทศบาลต าบลโชค
ชัย 

61. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการเฉลิม
ฉลองชัยอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีร่วมกัน
หน่วยงานราชการ
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือระลึกถึงวีรกรรม
อันกล้าหาญ ของ
ท่านท้าวสุรนารี และ
ชาวเมือง
นครราชสีมา ที่ต่อสู้
รักษาผีนแผ่นดินไทย 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล 
ต าบลโชคชัย 
จ านวนมากกว่า 
500 คน 

62. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการระลึกถึง
วันเสด็จสวรรคตใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
5 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

63. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (28 
กรกฏาคม) 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

64. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่
แห่งชาติ (12 
สิงหาคม) 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 
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65. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
(13 ตุลาคม) 

22,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

66. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ (5 
ธันวาคม) 

32,100.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

67. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด 

80,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดการแข่งขัน
กีฬาให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปทั้ง 
19 ชุมชน 

68. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์และ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ระหว่าง
ชุมชนและเทศบาล 

ชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล 

69. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท า
กิจกรรมทางศาสนา
วันขึ้นปีใหม่ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง วันขึ้น
ปีใหม่ 
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70. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
ของดีบ้านกระโทก 
ลอยกระทงโชคชัย 

95,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมสี
บสานและอนุรักษ์
การสืบสานประเพณี
ลอยกระทงของไทย 

จัดกิจกรรมงานวัน
ของดีบ้านกระโท
กลอยกระทงโชค
ชัย จ านวน 1 ครั้ง 

71. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริม
ประติมากรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประติมากรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สืบทอดงานพุทธ
ศิลป์ 

จัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการ เช่น
การสาธิตวิธีการ
แกะสลักต้นเทียน
พรรษา การ
ประกวดต้นเทียน 
การท าเส้นหมี่ 
ฯลฯ 

72. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี (3 
มิถุนายน) 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า จ านวน 300 
คน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลโชคชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จ านวนเงิน 40,877,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 30 โครงการ 
จ านวนเงิน 34,196,117 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,949,100.00   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 14 22,232,884.00 14 21,760,884.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 5 11,659,645.20 5 11,023,675.88 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 1,146,763.38 5 1,146,763.38 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

1 38,530.00 1 38,530.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

5 226,263.93 5 226,263.93 

รวม 43 39,253,186.51 30 34,196,117.19 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลโชคชัย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยโคก
ขี้เหล็ก (ด้านทิศ
ใต้) หมู่ที่ 6 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

354,900.00 354,900.00 0.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอย
สะพานด า หมู่ที่ 
4 ต าบลกระโทก 

807,900.00 807,900.00 0.00 0.00 
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อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนวัลลิ
ภากรณ์ (ช่วง
บ้านผู้ใหญ่แถม
และหน้าบ้าน
นายโฉ่) หมู่ที่ 4 
ต าบลกระโทก 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

438,100.00 438,100.00 0.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมสร้างถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยโชค
ชัย 3 หมู่ที่ 1 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

880,600.00 880,600.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้าน
สารวัตรก านัน
ต าบลโชคชัย หมู่
ที่ 2 ต าบลโชค
ชัย อ าเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

92,400.00 92,400.00 0.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้าน
ครูปทุมวรรณ 
หมู่ที่ 2 ต าบล

109,100.00 109,100.00 0.00 0.00 
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โชคชัย อ าเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ซอยอู่ช่างจุก หมู่
ที่ 4 ต าบลโชค
ชัย อ าเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

152,600.00 152,600.00 0.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนาย
ฉลอง หมู่ที่ 4 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

267,300.00 267,300.00 0.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนาย
มงคล หมู่ที่ 4 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

79,000.00 79,000.00 0.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยบ้าน
นายมี คุ้มกระ
โทก หมู่ที่ 8 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 

71,900.00 71,900.00 0.00 0.00 
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จังหวัด
นครราชสีมา 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนาง
กชกร แก้วธนา
กุล หมู่ที่ 13 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

94,400.00 94,400.00 0.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ถนนหน้า
โรงพยาบาลโชค
ชัย หมู่ที่ 13 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

404,600.00 404,600.00 0.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนรอบ
บิง (ช่วงหน้า
บ้านจัดสรรเสริม
สิน) หมู่ที่ 13 
ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

196,300.00 196,300.00 0.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

861,000.00 821,850.00 349,850.00 39,150.00 
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15. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการควบคุม
ป้องกัน
โรคติดต่อ 

200,000.00 185,940.00 185,940.00 14,060.00 

16. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัดซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 12,165.00 12,165.00 17,835.00 

17. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

12,000.00 9,237.00 9,237.00 2,763.00 

18. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ชุมชน 

534,000.00 533,430.00 533,430.00 570.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

30,000.00 29,772.00 29,772.00 228.00 

21. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ตลาดเทศบาล
ต าบลโชคชัย 

144,000.00 143,790.00 143,790.00 210.00 

22. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

17,050,000.00 17,038,500.00 17,038,500.00 11,500.00 

23. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,953,000.00 2,949,200.00 2,949,200.00 3,800.00 
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24. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยช
น์ 

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00 

26. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยช
น์ 

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00 

27. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยช
น์ 

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00 

28. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ให้กับบุคลากร
ด้านการศึกษา 

50,000.00 45,090.00 45,090.00 4,910.00 

29. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบล
โชคชัย จ านวน 
3 แห่ง 

8,069,000.00 6,626,080.00 6,626,080.00 1,442,920.00 

30. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

โครงการจัด
กิจกรรมอ าลา
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลโชคชัย 

20,000.00 16,510.00 16,510.00 3,490.00 

31. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) (ยกเลิก) 

4,201,200.00 4,200,537.20 3,564,567.88 662.80 
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32. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 771,428.00 771,428.00 1,572.00 

33. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

870,000.00 864,497.68 864,497.68 5,502.32 

34. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

รายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ 5 ส 19,000.00 18,638.00 18,638.00 362.00 

36. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการลด
อุบัติภัยบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

70,000.00 68,620.00 68,620.00 1,380.00 

37. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

175,100.00 175,007.70 175,007.70 92.30 

38. 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
รักษาความ
สะอาด และคัด
แยกขยะมูลฝอย
ชุมชน 

39,000.00 38,530.00 38,530.00 470.00 

39. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช 

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 

40. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ

22,000.00 21,477.60 21,477.60 522.40 
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เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร (13 
ตุลาคม) 

41. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงาน
วันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ (5 
ธันวาคม) 

32,100.00 30,117.60 30,117.60 1,982.40 

42. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด 

80,000.00 73,192.93 73,192.93 6,807.07 

43. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงาน
วันของดีบ้าน
กระโทก ลอย
กระทงโชคชัย 

95,000.00 91,575.80 91,575.80 3,424.20 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลโชคชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

38 15,957,500.00 13 3,949,100.00 13 3,949,100.00   

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคมให้มี
คุณภาพชวีิตที่ด ี

55 31,124,900.00 24 
22,383,000.0

0 
14 22,232,884.00 14 21,760,884.00 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

11 14,457,000.00 8 
13,126,200.0

0 
5 11,659,645.20 5 11,023,675.88 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

20 3,164,000.00 11 1,161,100.00 5 1,146,763.38 5 1,146,763.38 

5.ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้
เกิดความสมดลุ
และย่ังยืน 

6 460,000.00 2 39,000.00 1 38,530.00 1 38,530.00 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

19 2,550,000.00 14 239,100.00 5 226,263.93 5 226,263.93 

รวม 149 67,713,400.00 72 40,897,500.00 43 39,253,186.51 30 34,196,117.19 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลโชคชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางลลิตภัทร พฤฒิ
ศาสตร์ 

นายกเทศมนตรีต าบลโชค
ชัย 

044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายมานพ ขาวกระโทก รองนายกเทศมนตรี 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายอุดม พลขันธ์ รองนายกเทศมนตรี 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายรุ้ง หมี่กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางนิตยา กันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวิฑูรย์ พรหม
ประภากรณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวุฒิไกร พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวิฑูรย์ พระเดชพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวอารีย์ ศิริพิน ท้องถิ่นอ าเภอโชคชัย 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางหทัยรัตน์ แผ่นกระ
โทก 

ผู้แทนภาคราชการ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

ร.ต.ท.สมโภชน์ แขดอน ผู้แทนภาคราชการ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายฉลวย ต้องกระโทก ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายชาติชาย กรณ์โคก
กรวด 

ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสมเกียรติ ขุมกระโทก ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 
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นายพงศพัชณ์ โชติธน
ภูดินันท์ 

ปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวรัตนา คมจัก
รกฤษ 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

044491800 ต่อ 
11 

- - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายแม้น แตกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางวาสนา แก่นกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายหน า พรวนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวรัตติกาล จงดี ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวอารยา พริ้งกระ
โทก 

ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

ท้องถิ่นอ าเภอโชคชัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย 

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายพงศพัชณ์ โชติ
ธนภดินันท์ 

ปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวรัตนา คมจัก
รกฤษ 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวิฑูรย์ พระเดชพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายวุฒิไกร พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044491800 ต่อ 
11 

- - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพงศพัชฌ์ โชติธน
ภูดินันท์ 

ปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 044491800 ต่อ 
11 

- - 
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นางวรรณภา สังเกตุ ผู้อ านวยการกองคลัง 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายประภาส หวังอ้อม
กลาง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายสุเมธ สงวนวัฒนา
นนท์ 

ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางเฉลิม พริ้งกระโทก ผู้แทนประชาคมชุมชน 044491800 ต่อ 
11 

- - 

นางสาวรัตนา คมจัก
รกฤษ 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

044491800 ต่อ 
11 

- - 

นายสุเทพ ดีสุด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 044491800 ต่อ 
11 

- - 
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สรุป 

 




