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ส่วนที่ 1  
 

หลักการและเหตุผล 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติไว้ว่า ในการ
ด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2561 มาตรา 58/5 วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อที่ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนา แผนงาน 
โครงการและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป  
 2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่ได้รับงบประมาณด าเนินการแล้ว 
 3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ จะท า
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว3732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 1. อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
  - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และที่เพ่ิมเติม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ  
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ช่องสามหมอ เช่น  
  -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการพัฒนา 
      -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
      -  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. ได้ข้อมูลและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนา /แผนงาน/
โครงการและการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป  

       2. ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
         3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

การติดตามแผนพัฒนา พ.ศ.2563 เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดท างบประงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้การด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอ
แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิสัยทัศน์  

“ช่องสามหมอน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม” 

เนื่องจากหนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบายของรัฐบาลคือเพ่ือน าประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 
โดยให้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการและ
ก าหนดแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
ชัยภูมิ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความมั่นคงเ พ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน  

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
 1. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในพื้นท่ี 
 3. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟ้ืนฟูแหล่งที่เสื่อมโทรม 
 4. ปริมาณขยะลดลง ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ลดพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะโดยไม่
จ าเป็น 
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 5. เกษตรกรมีความรู้การท าเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต่ใช้สารเคมีน้อยลง 
 6. ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการดูแลและมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบ
อาชีพอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ท าให้มีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
 7. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนการสอนและมีพัฒนาการทางสติปัญญาและวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ท่ีดีเหมาะสมกับวัย 
 8. กลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดมีความ
พร้อมส าหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ 
 9. ชุมชนและสถาบันครอบครัวให้ความส าคัญกับศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี
งาม ยึดมั่นและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 10. การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 11. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 13. การบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
 14. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
  แนวทาง 
  1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร เพ่ือความสะดวกในสัญจร การเข้าพ้ืนที่และการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 
  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให้เชื่อมต่อกัน หลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
  1.3 ปรับปรุง ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ ลดจุดเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  
  1.4 ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ า เพ่ิมการกักเก็บน้ าประปา/น้ าบาดาล และขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุม 
  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
ความสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทาง 
  2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกปุา และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

2.2 ปรับปรุง พัฒนาการกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ สร้างฝาย อ่างเก็บน้ า ระบบล าเลี้ยง
น้ า ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค และการท าเกษตรกรรม 
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  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไฟปุา
แบบบูรณาการ 
  2.4 ส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะ        
โดยไม่จ าเป็น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
  แนวทาง 

3.1 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ
การท าเกษตรยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงคุณภาพดิน 

3.2 พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน แก่ทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสร้างแหล่งรายได้ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ทั่วถึงการกระจายกลุ่มเปูาหมาย 
  ๓.4 ส่งเสริมการตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.5 สนับสนุนกองทุน สรรหาแหล่งทุนภายนอกที่ เ อ้ือต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ และ         
วิสาหกิจชุมชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดเีพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
  แนวทาง 
  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้ งด้านสติปัญญา              
และทางอารมณ ์

4.2 พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 
                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศาสนาให้แก่ทุกกลุ่มวัย และร่วมกัน ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 

4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง      
และมีสุข 

4.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญกับผู้สูงวัย มีโรงเรียนผู้สูงวัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
พบปะสังสรรค์ ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
4.7 พัฒนากลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้และและความพร้อมร่วมกัน

ในการแก้ไข เฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบบูรณาการ 
                    ๔.8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพให้เหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 
                    4.9 พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
 
 
   



            องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 6 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทาง 
  5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงาน และการให้บริการทีดีมีคุณภาพ 
  5.2 ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5.3 พัฒนาการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นๆ 
  5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน 



            องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 7 

 

ส่วนที่ 3  
โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 จ านวน 2 ซุ้ม 198,000 198,000 ส านักงานปลัด  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
ไป ทางแยกท่ีทิ้งขยะเทศบาล , หลัง อบต.) กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 

356,000 347,000 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
(บ้านนางหนูภักดิ์ ค าบุญเปูา ไป บ้านนายเกียติศักดิ์ นนทะสิงห์) ความยาวรวม 111 เมตร 

346,000 346,000 กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
(จากบ้านนายอุเทน อิงชัยภูมิ ไป บ้านนายกิตติ แสนเรียน) ความยาวรวม 111 เมตร 

344,000 343,000 กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณซอยหลัง
หมู่บ้านจากบ้านนางศรีจันทร์ มีเงิน ไป สามแยกทางไปศาลปูุตา) กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 

354,000 338,000 กองช่าง  

6 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 ความยาวรวม 65.35 เมตร / สายที่ 2 ความยาวรวม 45 เมตร 

353,000 353,000 กองช่าง  

7 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 (เลียบล าห้วยเสี้ยว จาก
นานายปัญญา ขอดค า ไป นานายหลัด หลุ่งเปูา) 

356,000 356,000 กองช่าง  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนาง  สุพรรณี แสนแก้ว ไป บ้านนาย
อุบล ละครพล) กว้าง 4 เมตร ยาว 133.5 เมตร 

356,000 347,000 กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
(จากบ้านนางพุฒ บ ารุงเชื้อ ไป บ้านนางเลียง) ความยาวรวม 111 เมตร 

350,000 350,000 กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 10 ไป บ้านนาย
แวว ตาปราบ) กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 

356,000 350,000 กองช่าง  

11 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางกองพันธ์ มณีพันธ์ ไป      
บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี) กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 

356,000 350,000 กองช่าง  

12 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศพด. บ้านแสงเจริญ ห้องน้ ากว้าง 4 เมตร ยาว 3.50 เมตร 
 

50,000 50,000 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดัด ศพด. บ้านแสงเจริญ 130,000 130,000 กองช่าง  

14 
 

โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ศพด. บ้านแสงเจริญ กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.80 
เมตร 

25,000 25,000 กองช่าง  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ  

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15 โครงการปรับปรุงอาคารห้องศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 150,000 149,000 กองช่าง  

16 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาส านักงาน อบต.ช่องสามหมอ (ตกแต่งภายในห้องประชุม     
และจัดระบบความคุมใหม่) 

490,000 
 

489,000 กองช่าง  

17 โครงการก่อสร้างลานจอดรถด้านทิศตะวันออกส านักงาน อบต.ช่องสามหมอ 450,000 450,000 กองช่าง  

18 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ส านักงาน อบต.ช่องสามหมอ (บริเวณด้านหลัง          
อาคารส านักงาน) ความยาวรวม 30.80 เมตร 

64,000 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

19 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ช่องสามหมอ  354,000 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 
(ต่อจากท่อเดิมสามแยกคุ้มสวนภูสวย ไป บ้านนางนุดี แอมปรีย์) ความยาวรวม 113.20 เมตร 

353,000 - 
 

กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 

21 โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อขุนหาญ จุดที่ 1 เทลาน คสล. หน้าศาล พ้ืนที่   
ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร จุดที่ 2 เทลาน คสล. รอบสระ กว้าง 1.70 เมตร ยาว 260 เมตร 

357,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  21  โครงการ 6,148,000 4,971,000   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 850,000 825,000 ส านักงานปลัด  

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 50,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการคลองสวยน้ าใส 15,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 935,000 825,000   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 30,000 23,930 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 50,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี 50,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริ 30,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 160,000 23,930   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000 29,900 ส านักงานปลัด  

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 25,000 24,900 ส านักงานปลัด  

3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 35,000 34,700 ส านักงานปลัด  

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.ช่องสามหมอ 150,000 131,180 ส านักงานปลัด  

5 โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา 15,000 6,450 ส านักงานปลัด  

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000 112,500 ส านักงานปลัด  

7 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 25,000 12,350 ส านักงานปลัด  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรการศึกษา 40,000 31,895 ส านักงานปลัด  

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 40,000 37,050 ส านักงานปลัด  

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 337,680 271,990 ส านักงานปลัด  

11 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 17,000 15,080 ส านักงานปลัด  

12 ค่าอาหารเสริม(นม) 503,961 300,197 ส านักงานปลัด  

13 อุดหนุนอาหารกลางโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 872,000 637,400 ส านักงานปลัด  

14 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 28,000 27,500 ส านักงานปลัด  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000 18,700 ส านักงานปลัด  

16 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000 220,000 ส านักงานปลัด  

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 100,000 60,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 200,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

19 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน วัยใส วัยเรียน 30,000 26,890 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

20 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 125,000 124,500 ส านักงานปลัด  

21 โครงการส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 180,000 170,000 กองสวัสดิการ
สังคม 
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

22 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,700,000 6,496,400 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

23 เบื่อยังชีพคนพิการ 2,425,800 2,393,600 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

24 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000 48,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

25 โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 200,000 150,000 ส านักงานปลัด  

26 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

27 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 35,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 200,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

29 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. บ้านแสงเจริญ 35,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

30 โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

31 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น 60,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

32 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 50,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

ไม่ได้ด าเนินการ 

33 โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน 180,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

ไม่ได้ด าเนินการ 

34 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 100,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

36 โครงการบุญเบิกข้าวบูชาพญาแล 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

37 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชา 15,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  37  โครงการ 13,334,441 11,581,182   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 100,000 29,060 ส านักงานปลัด  

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน 
อบต.นาหนองทุ่ม) 

20,000 20,000 ส านักงานปลัด  

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 20,000 380 กองคลัง  

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 70,000 70,000 กองคลัง  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 560,000 543,700 ส านักงานปลัด  

6 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 700,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอแก้งคร้อ 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  10  โครงการ 1,550,000 663,140   
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บัญชีครุภัณฑ์จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

 
ที ่
 

รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 1,288,000 1,184,500 ส านักงานปลัด กันเงิน จากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแสงเจริญ) 

57,200 51,200 ส านักงานปลัด  

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง (ติดตั้งที่ห้องประชุม
สภา อบต.ช่องสามหมอ 

84,000 84,000 ส านักงานปลัด  

4 ชุดกันไฟ จ านวน 2 ชุด 50,000 50,000 ส านักงานปลัด  

5 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ จ านวน 1 ชุด 100,000 77,850 ส านักงานปลัด  

6 เครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง  40,000 40,000 กองช่าง  

7 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 20,000 - ส านักงานปลัด  

รวม  7  รายการ 1,639,200 1,487,550   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินสะสม)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จากถนนคอนกรีต ไป ประตูด้านหลัง อบต.)
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร 

423,000 422,000 กองช่าง  

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ 
ไป ถนนสายศาลากลางบ้าน – ที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลแก้งคร้อ) กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร 

202,000 202,000 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร
ยาว 14 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร 

269,000 269,000 กองช่าง  

4 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร / สายที ่2 กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 

439,000 438,000 กองช่าง  

5 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

284,000 283,000 กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสาคร ขวัญเมือง
คูณ ไป บ้านนางบุญโฮม) กว้าง 3 เมตร ยาว 48.5 เมตร 

89,000 89,000 กองช่าง  

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางระเบียบ 
ดีกลาง ไป บ้านนางเสี่ยน มณีโชติ) ความยาวรวม 168 เมตร 

500,000 496,000 กองช่าง  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินสะสม)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร 

459,000 458,000 กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 45 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 

292,000 292,000 กองช่าง  

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 (จากถนนคอนกรีตทาง
บ้านสระแต้ทิศตะวันตก ไป ล าห้วยเสี้ยว) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

317,000 316,000 กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

490,000 490,000 กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จ านวน 4 สาย / สายที่ 1 กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 103 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร / สายที่ 3 กว้าง 1.6 
เมตร ยาว 25 เมตร / สายที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร 

436,000 436,000 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สาย        
สายที ่1 ความยาวรวม 56 เมตร / สายที่ 2 ความยาวรวม 123 เมตร 

500,000 490,000 กองช่าง  

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จ านวน 2 สาย        
สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

336,000 334,000 กองช่าง  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินสะสม)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จ านวน 2 สาย     
สายที่ 1 ความยาวรวม 8 เมตร / สายที่ 2 ความยาวรวม 8 เมตร 

66,000 66,000 กองช่าง  

16 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (สายกลางหมู่บ้าน ไป       
บ้านนายวิโรจน์ เชื้อหนองทอน) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร        
ยาว 180 เมตร 

500,000 498,000 กองช่าง  

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 (จากทางแยก
กลางบ้าน ไป ทางออกหน้าหมู่บ้าน) ความยาวรวม 259 เมตร 

477,000 477,000 กองช่าง  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 (สุดถนนคอนกรีต ไป บ้านนายสุนทร    
ไวจ าปา) กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

246,000 246,000 กองช่าง  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 จ านวน 2 สาย / สายที่ 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร / สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร 

500,000 499,000 กองช่าง  

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จากทางแยกไป      
ที่ทิ้งขยะเทศบาล ไป นานายแวว ตาปราบ) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

365,000 365,000 กองช่าง  

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 (จากถนนคอนกรีต ไป ฝาย
ท่าย่านาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

492,000 491,000 กองช่าง  
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินสะสม)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11  จ านวน 2 สาย 
สายที่ 1  ความยาวรวม 120 เมตร / สายที่ 2 ความยาวรวม 42 เมตร 

500,000 490,000 กองช่าง  

รวม  22  โครงการ 8,182,000 8,147,000   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001     
สายบ้านแก้งคร้อ คุ้มดอนกอย - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10) กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร 

1,040,000 761,280 กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50 -003    
สายแยกทางหลวง อบจ.3019 บ้านหนองแสง – ล าห้วยอีด่าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,161 
เมตร 

2,870,000 2,252,000 กองช่าง  

รวม  2  โครงการ 3,910,000 3,013,280   
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ าล้นล าห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 กว้าง 40 เมตร 
ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  

443,800 443,800 กองช่าง  

2 โครงการขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ าล้นล าห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 กว้าง 60 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

454,200 454,200 กองช่าง  

3 โครงการขุดลอกล าห้วยอีด่าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 กว้าง 18 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 
250 เมตร 

454,200 454,200 กองช่าง  

4 โครงการขุดลอกล าห้วยกลาง บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 

454,200 454,200 กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 18 
เมตร ความสูงคันทาง 3 เมตร 

686,300 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

6 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยอีด่าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

493,100 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

7 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยอีด่าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

495,400 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 
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โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ าล้นล าห้วยกลาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 กว้าง 60 เมตร 
ยาว 60 ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

454,200 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

9 โครงการขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ าล้นล าห้วยเสี้ยว บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 กว้าง 60 เมตร ยาว 
60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

467,600 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

10 โครงการขุดลอกล าห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร  

454,200 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

11 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 12 
เมตร ความสูงคันทาง 3 เมตร  

495,400 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

12 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร  ยาว 12 
เมตร ความสูงคันทาง 3 เมตร 

495,400 - กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ) 

รวม  12  โครงการ 5,848,000 1,806,400   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง         

การด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได ้

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การ พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
 

41 36.60 2 1.78 
 

2 1.78 45 40.17 

2.พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

5 4.46 8 7.14 3 2.67 16 14.28 

3.พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการ
กระจายรายได้ที่ เ อ้ือต่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1 0.89 - - 3 2.67 4 3.57 

4.การพัฒนาทางสังคมให้ เข้มแข็งและ
คุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
 

26 23.21 - - 11 9.82 37 33.03 

5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 
 

5 4.46 - - 5 4.46 10 8.92 

รวม 
 

78 69.64 10 8.92 24 21.42 112 100 
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การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
เงินสะสม 

 
เงินอุดหนุนนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การ พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
 

4,971,000 16 8,147,000 26.23 3,013,280 9.70 16,131,280 51.94 

2.พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

825,000 2.65 - - 1,806,400 5.81 2,631,400 
 

8.47 

3.พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการ
กระจายรายได้ที่ เ อ้ือต่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

23,930 0.07 - - - - 23,930 0.07 

4.การพัฒนาทางสังคมให้ เข้มแข็งและ
คุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
 

11,581,182 37.29 - - - - 11,581,182 37.29 

5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 
 

663,140 2.13 - - - - 663,140 2.13 

รวม 
 

18,064,252 58.17 8,147,000 26.23 4,819,680 15.52 31,053,932 100 
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การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ พ.ศ.2563 

 จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

25 6,936,499 37 10,974,300 41 16,131,280 

2. พัฒนาการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 850,950 3 837,490 5 2,631,400 

3.พัฒนาการผลิตแบบ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
กระจายรายได้ที่เอ้ือต่อ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5 303,914 2                    46,100 1 23,930 

4.การพัฒนาทางสังคม
ให้เข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืน
ของชุมชน 

23 1,964,790 22 2,729,825 26 11,581,182 

5. พัฒนาการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล   

5 400,738 7 326,903 5 663,140 

รวม 66 10,456,891 71 14,914,618 78 31,053,932 
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ส่วนที่ 4  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
  จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลช่องสามหมอ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 
  ข้อสังเกต 
  1. จ านวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนและด าเนินการจริงน้อยที่สุด 
ถึงแม้ว่าจะมีการอบรมประกอบอาชีพเสริมในโรงเรียนผู้สูงวัย แต่ก็มีแค่นักเรียนผู้สูงวัยเท่านั้นที่เข้าถึงโครงการ 
  2. จ านวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า และโครงการก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณมากก็เป็นการ
จ้างเหมาบริการก าจัดขยะ 
  3. ไม่มีโครงการประเภทฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  4. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานเยอะ
ที่สุด ถึงแม้จะเกิดการระบาดของโรค โควิด-19 ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเว้นระยะห่าง และงดการท ากิจกรรม
ที่มีลักษณะเป็นการรวมตัว แต่ก็มีช่วงเวลาที่ผ่อนผันมาตรการดังกล่าวและสามารถด าเนินการได้ 
  5. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ในส่วนของพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และพัฒนาแหล่งน้ าได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ านวนมาก 
  6. ไม่มีรายละเอียดของโครงการหรือครุภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมการ         
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
  7. อัตราส่วนของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดท างบประมาณจริงแตกต่าง
กันมาก 
   
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรส่งเสริมโครงการประเภทให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม การท าเกษตรกรรม 
หรือการท าปศุสัตว์ แก่บุคคลทั่วไป 
  2. ควรส่งเสริมโครงการประเภทให้ความรู้การอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  3. ควรส่งเสริมโครงการประเภทส่งเสริมการปูองกันปละปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 
  4. ควรด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีให้ได้มากท่ีสุด 
  5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับ
งบประมาณจากเงินอุดหนุน  
  6. ควรมีเอกสารแนบท้ายหรือภาคผนวกถึงรายละเอียดของโครงการหรือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  7. ควรคัดกรองโครงการที่น ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี
จ ากัด 


