






รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
       แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่5 

หน้า 70) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 120) 

ด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิ
รำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม
บรมรำชกุมำร ี

30,000 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

อบต.ท่าช้าง 
ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 7 หน้า 70)  
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 121) 

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง 

และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2๐,๐๐๐ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

อบต.ท่าช้าง 
ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๒ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
       แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 53 หน้า 79) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 101) 

กั้นเขตพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก ศพด. 

๒5๐,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

2 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
54 หน้า 80) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

102) 

ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือบอกพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

80,000 ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

3 โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่55 

หน้า 80) (จากข้อบัญญัติ ๖8 หน้า 102) 

ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,500 ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

  



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๓ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
8 หน้า 73) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

102) 

เทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม
กลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

37,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

5 โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าช้าง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 9 หน้า 74) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 102) 

ก่อสร้างหลงัคากันแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม
กลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

120,000 ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๔ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
       แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผน
ฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่10 หน้า 

74) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 103) 

จัดงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีท ากิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติ 

4๐,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ 

๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 6 หน้า 73) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 103) 

จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ  วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง  ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

3 โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 29 หน้า 76) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 103) 

จัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับเด็กปฐมวัย 

1๐,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๕ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการแหลง่เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
56 หน้า 80)  (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

103) 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นแหล่งให้
ความรู้ของศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็ก ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ 
รักสิ่งแวดล้อม  

2๐,๐๐๐ ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
19 หน้า 75) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

104) 

จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือ
พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางพัฒนาการของเด็ก
และเยาวชน 

50,000 ศพด. อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา  

6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 7 หน้า 73) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 104) 
 

เพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าช้าง                   
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ค่าพัฒนาวิชาชีพครู 

350,900 ศพด. อบต.ท่าช้าง ด าเนินการแล้ว/ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กองการศึกษา  

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๖ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

7 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน(จากแผนฯ 

๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 40 หน้า 

77) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 105) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในพ้ืนที่ 2 โรงเรียน 

220,365 รร.สังกัด (สพฐ.) ใน
พ้ืนที่ 2 โรงเรียน 

ด าเนินการแล้ว/ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กองการศึกษา  

8 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
42 หน้า 78) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

105) 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 

84,315 ศพด. อบต.ท่าช้าง ด าเนินการแล้ว/ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กองการศึกษา  

9 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่39 

หน้า 77) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 106) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จ านวน ๒ โรงเรียน 

483,000 รร.สังกัด (สพฐ.) ใน
พ้ืนที่ 2 โรงเรียน 

ด าเนินการแล้ว/ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๗ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
   ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

       

 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๘ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
       แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรงุสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
รายได้น้อย (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 1 หน้า 84) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 108) 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย เพ่ือพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
รายได้น้อย 

6๐,๐๐๐ พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

2 โครงการสง่เสริมอาชีพให้แก่คนพิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 2 หน้า 84) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 108) 

ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลผู้พิการ 20,000 พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

3 โครงการสง่เสริมอาชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ 

ฉบับทบทวน ล าดับที ่3 หน้า 84) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 108) 

จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

20,000 พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๙ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
       แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์การก าจัดและคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 4 หน้า 84) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 112) 

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และรณรงค์การก าจัดและคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

5๐,๐๐๐ อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๐ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-
๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 6 หน้า 85) 
(จากข้อบัญญัติ ๖4 หน้า 112) 

จัดกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

1๐,๐๐๐ อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

2 โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 8 หน้า 85) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖4 หน้า 112) 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

50,000 อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

3 โครงการอบรมผู้สงูอายุ "สูงวัยอย่างมีค่า 

ชราอย่างมีคุณ" (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 9 หน้า 85) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 113) 

จัดอบรมผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

200,000 อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๑ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
12 หน้า 86) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

113) 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเดิน
รณรงค์ เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 

5๐,๐๐๐ อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

5 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่16 

หน้า 87) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 114) 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

2๐,๐๐๐ อบต.ท่าช้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๒ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
       แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 18 หน้า 94) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 106) 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ    เพ่ือ
ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

5๐,๐๐๐ ที่ท าการ  
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

2 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (จากแผน
ฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่16 หน้า 

94) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 106) 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19)   และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 

150,000 ที่ท าการ  
อบต.ท่าช้าง 

 

ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด  

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 15 หน้า 94) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 107) 

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า   เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนจากสัตว์เลี้ยง 

80,000 ที่ท าการ  
อบต.ท่าช้าง 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 
 
 
  



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๓ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
2 หน้า 90) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

107) 

อุดหนุนเงินเพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ ในเขต อบต. ให้มีประสิทธิภาพ 8 

หมู่บ้าน 20,000.-/หมู่บ้าน 

16๐,๐๐๐ พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

5 ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระยะยาว (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ 

ฉบับทบทวน ล าดับที ่17 หน้า 94) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 107) 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จ านวน 2 คน 20,000 พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด  

6 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
11 หน้า 93) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

107) 

ให้บริการประชาชนทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน 20,000 พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
7 หน้า 91) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

107) 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อและสามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

30,000 พ้ืนที ่ 
อบต.ท่าช้าง 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๔ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่      ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๖ ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกบ้าน
โสง-หลงับ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านโนน
เลียบ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 13 หน้า 97) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 117) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว
จราจร 900 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

456,500 หมู่ที่ 2 บ้านโนน
เลียบ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
รอบบ้านสามแคว หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
61 หน้า 106) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

117) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 469 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

486,000 หมู่ที่ 4 บ้านสาม
แคว 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ทางเข้าวัด – แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองบัวรี (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 62 หน้า 107) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 117) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

542,500 หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
บัวรี 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๕ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยสวน
กล้วย หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง (จากแผน
ฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่98 หน้า 

113) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 117) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า U 0.30 X 0.30 เมตร ยาว 
68 เมตร 

236,000 หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่า
แดง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

5 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
แยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8 

บ้านตะกุดขอน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 125 หน้า 117) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 118) 

กว้าง 5 เมตร ยาว320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

641,000 หมู่ที่ 8 บ้านตะกุด
ขอน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
หนู-นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่160 

หน้า 124) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

118) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว
จราจร 507 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

256,000 หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมาน 
1/2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน (จากแผนฯ 

๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 193 หน้า 

130 (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 118) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว
จราจร 400 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

255,000 หมู่ที่ 15  
บ้านพิมาน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๖ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
แยกบ้านนายหว่ัน-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนไม้แดงเหนือ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 224 หน้า 135) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 118) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า xx ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

621,000 หมู่ที่ 16 บ้านโนน
ไม้แดงเหนือ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๗ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๗ การพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
รองรับการท่องเท่ียววิถีชุมชน (จากแผนฯ 

๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้า 

164) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 113) 

อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถรองรับการท่องเท่ียว
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

350,000 พ้ืนที ่อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๘ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
17 หน้า 164) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

114) 

จัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น 

ระหว่าง อปท.ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้ร่วม
แข่งขันกีฬา และมีความสมัครสมานสามัคค ี

20,000 เขตอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.
ท่าช้างเกมส์” (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 5 หน้า 161) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 114) 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ท่าช้างเกมส์” แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือต่อต้านยาเสพติด
ด้วยการเล่นกีฬา 

100,000 เขตพ้ืนที่ต าบลท่า
ช้าง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๑๙ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๘. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       แผนงานบริหารทัว่ไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง (จากแผนฯ ๖๑-
๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้า 166) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 79) 

ค่าเลือกต้ังหรือเลือกต้ังซ่อมของผู้บริหาร สมาชิกฯ 300,000 พ้ืนที ่อบต.ท่าช้าง ด าเนินการแล้ว ส านักงานปลัด 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ด้านการเงินการคลัง ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน อบต.ท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จาก
แผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่11 

หน้า 169) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 80) 

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ของ อบต.ท่าช้าง 

300,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริต (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ 

ฉบับทบทวน ล าดับที ่9 หน้า 169) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 80) 

อบรมให้ความรู้.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของ
องค์กรมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

50,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๒๐ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการกิจกรรม 5 ส (จากแผนฯ ๖๑-
๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 10 หน้า 169) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 80) 

ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

10,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

5 อุดหนุนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 14 หน้า 170) (จากข้อบัญญัติ ๖
5 หน้า 83) 

อุดหนุนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

20,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 
       แผนงานบริหารทัว่ไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 16 หน้า 171) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 86) 

จัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดิน 

200,000 เขตพื้นที่ อบต.ท่าช้าง ด าเนินการแล้ว กองคลงั 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๒๑ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๙ การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๙ การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 6 หน้า 175) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 92) 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 

100,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  (จากแผนฯ ๖๑-
๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้า 174) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 93) 

ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. 

50,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
2 หน้า 174) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

93) 

ต้ังด่านและติดป้ายเพ่ือให้การป้องกัน แก้ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

50,000 อบต.ท่าช้าง ด าเนินการแล้ว ส านักงานปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน 

ล าดับที่ 3 หน้า 174) (จากข้อบัญญัติ ๖5 

หน้า 93) 

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือให้
ประชาชนสามารถป้องกันภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 

30,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๒๒ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าชา้งที่  ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ าสาธารณะ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ 

ฉบับทบทวน ล าดับที ่32 หน้า 184) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 120) 

ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 50,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
31 หน้า 183) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

120) 

ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มคีวาม
อุดมสมบูรณ์ 

20,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 33 หน้า 184) (จาก
ข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 121) 

กิจกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควัน หรือกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน
กำรควบคุมไฟป่ำ โดยเตรียมควำมพร้อม เพ่ือจัดกำร
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน เฝ้าระวังการเกิดปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

20,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๒๓ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน ล าดับที ่
30 หน้า 183) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

86) 

กิจกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 

20,000 อบต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานปลัด 

 
 
  



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

๖ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2565 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด้าเนินการ 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ 8  2 50,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 58  14 1,786,080 4 403,342.80 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3  - - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 21  9 480,000 - - 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 13  7 510,000 1 39,500 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 152  8 3,494,000 - - 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 11  3 470,000 - - 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 30  17 1,601,200 6 323,331.80 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12  4 230,000 1 8,100 

10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 16  4 110,000 - - 

รวม 324  68 8,731,280 12 774,274.60 
 




