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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.
2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ 4 ได๎นิยามค าวํา “แผนพัฒนาท๎องถิ่น” คือ แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน๑ ประเด็นยุทธศาสตร๑ เปูาป ระสงค๑ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
และกลยุทธ๑ โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปี งบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผน
ก๎าวหน๎า และให๎หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ก าหนดให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลาห๎าปี 
(พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ ได๎ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ตามข้ันตอนของระเบียบและหนังสือซักซ๎อมแนวทาง โดยใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
และปัญหาความเดือดร๎อน ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น น ามาเป็นแผนงาน /โครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และจะน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 
งบประมาณรายจํายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โดยหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะสามารถแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อน และสนองความต๎องการในการพัฒนาท๎องถิ่นตามทิศทางที่ประชาชนต๎องการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของต าบล 

องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ  ตั้งอยูํ เลขที่ ๕๕ หมูํที่ 1 ถนนสายแก๎งคร๎อ – โคกกุง            
ต าบลชํองสามหมอ อ าเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตพ้ืนที่ประมาณ 42.34 ตารางกิโลเมตร  แบํงเขตการ
ปกครองออกเป็น 11 หมูํบ๎าน  
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลหนองขาม  อ าเภอแก๎งคร๎อ 
  ทิศใต๎        ติดกับแนวเขาภูโค๎ง 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหนองไผํ อ าเภอแก๎งคร๎อ 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลโคกกุง  อ าเภอแก๎งคร๎อ 
  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอประกอบด๎วยลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุํมบาง
พ้ืนที่เป็นที่ดอนมีล าห๎วย บริเวณด๎านทิศใต๎ติดกับภูเขาท่ีมีลักษณะลาดชัน 
  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศแบํงเป็น 3 ฤด ูคือ 

ฤดูรอ๎น  เริ่มต๎นตั้งแตํกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม   
ฤดูฝน  เริ่มต๎นตั้งแตํเดือนมิถุนายน – กันยายน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํต๎นเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ๑ 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเหนียวปนทรายเหมาะแกํการเพาะปลูกท าการเกษตรและปศุสัตว๑ 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ  แบํงเขตการปกครองสํวนต าบลเป็น  11   หมูํบ๎าน   ซึ่ง

จ านวนหมูํบ๎านในต าบลชํองสามหมอในเขตพ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ   มีหมูํบ๎านดังนี้ 
หมูํที ่1 บ๎านแก๎งคร๎อ  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายไพฑูรย๑  บุญโยธา 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแสง  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายโชคชัย  ลาสา 
หมูํที่ 3 บ๎านหนองไฮ  ก านัน  นายประเทือง  ศรีพุทธา 
หมูํที่ 4 บ๎านโนนทองหลาง ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นางนวลนิตย๑  เจนจิตร 
หมูํที่ 5 บ๎านสระแต๎  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายสิทธิพร  หิรัญชาติ 
หมูํที่ 6 บ๎านปุาเสี้ยว  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจักรภัทร  โสภางค๑ 
หมูํที่ 7 บ๎านศรีสงํา  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายสละ  หอมศักดิ์ 
หมูํที่ 8 บ๎านหนองตูม  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายวันชัย  พงษ๑อุดทา 
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  หมูํที่ 9 บ๎านแก๎งอรุณ  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นางสามาต  เกิดสีทอง 
  หมูํที่ 10 บ๎านศรีพัฒนา  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นางสีทอง  อินทร๑ประจบ 
  หมูํที่ 11 บ๎านแสงเจริญ  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายสมยศ  เตชะนอก 

โดยมีพ้ืนที่บางสํวนอยูํในเขตเทศบาลต าบลแก๎งคร๎อ จ านวน 3 หมูํบ๎านคือ หมูํที่ 1 บ๎านแก๎งคร๎อ 
หมูํที่ 9 บ๎านแก๎งอรุณ  หมูํที่ 10 บ๎านศรีพัฒนา 
   

2.2 การเลือกตั้ง 
  ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบํง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร แบบแบํงเขตเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได๎
ก าหนดให๎จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 6 เขต โดยต าบลชํองสามหมอ อ าเภอแก๎งคร๎อ อยูํในเขต
เลือกตั้งที่ 6 รํวมกับอ าเภอคอนสวรรค๑ และอ าเภอบ๎านแทํน 
  ส าหรับการเลือกตั้งในระดับท๎องถิ่น ปัจจุบันองค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอมีสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นท้ังสิ้น 21 คน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) และการเลือกตั้งท๎องถิ่นครั้งตํอไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จะมีสมาชิกสภาท๎องถิ่นท้ังสิ้น 11 คน 
 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง 
0 ชํองสามหมอ 2 567 623 
1 บ๎านแก๎งคร๎อ (คุ๎มดอนกอย) 93 73 58 
2 บ๎านหนองแสง 281 365 394 
3 บ๎านหนองไฮ 318 498 530 
4 บ๎านโนนทองหลาง 73 120 109 
๕ บ๎านสระแต๎ 130 217 216 
6 บ๎านปุาเสี้ยว 139 180 213 
7 บ๎านศรีสงํา 385 501 521 
8 บ๎านหนองตูม 152 269 234 
9 บ๎านแก๎งอรุณ 297 149 130 

10 บ๎านศรีพัฒนา 125 130 112 
11 บ๎านแสงเจริญ 213 389 355 

รวม 2,208 3,455 3,495 
รวมจ านวนประชากรทั้งหมด 6,950 

   *ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
ระดับกํอนวัยเรียน   จ านวน 1 แหํง 
- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแสงเจริญ 
ระดับประถมศึกษา  จ านวน  3  แหํง 

  - โรงเรียนบ๎านหนองไฮ 
  - โรงเรียนบ๎านหนองแสงวิทยา 
           - โรงเรียนชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อหนองไผํ (สาขาปุาเสี้ยว) 
  ระดับอาชีวศึกษา    จ านวน  2  แหํง 

- วิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ 
- ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนต าบลชํองสามหมอ (กศน.) 
 

4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตต าบลชํองสามหมอไมํมีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล แตํด๎วยความที่เขตพ้ืนที่ติดกับ
เทศบาลต าบลแก๎งคร๎อ ประชาชนในท๎องถิ่นจึงใช๎บริการจากโรงพยาบาลแก๎งคร๎อ 
  

4.3 อาชญากรรม 
  สถิติคดีอาชญากรรมร๎ายแรงในพ้ืนที่อยูํในเกณฑ๑ต่ ามาก มีสถานีต ารวจที่ใกล๎ที่สุดคือสถานี       
ต ารวจภูธรแก๎งคร๎อ 
  

4.4 ยาเสพติด 
  มีปัญหาตรวจพบผู๎เสพยาเสพติดในบ๎าง แตํยังไมํพบปัญหาผู๎ค๎ารายใหญํในพ้ืนที่ 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  กองสวัสดิการสังคมขององค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ มีหน๎าที่โดยตรงในการสังคม
สงเคราะห๑ เชํน การจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ , ผู๎พิการ , ผู๎ปุวยเอดส๑ ตามนโยบายของรัฐบาล และการลงส ารวจผู๎
ยากไร๎ในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการรํวมกันกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน ที่วําการอ าเภอแก๎งคร๎อ และส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดชัยภูมิ เป็นต๎น 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมในเขตต าบลชํองสามหมอ มีเพียงทางบก โดย จะเป็นถนนลาดยาง ส าหรับทาง
เชื่อมตํอหมูํบ๎าน ถนนคอนกรีตภายในหมูํบ๎าน  ถนนหินคลุกและถนนดินลูกรัง ในพ้ืนที่การเกษตร  ใช๎เพื่อการสัญจร
ไปมา และเพ่ือการขนสํงล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว๑ 
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5.2 การไฟฟ้า 
  ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอมีผู๎ใช๎ไฟฟูาประมาณร๎อยละ 99 ของครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช๎ทั้งหมด 2,058 ครัวเรือน โดยยังขาดในสํวนของพ้ืนที่การเกษตรที่ยังขยายเขตไฟฟูาไมํทั่วถึง ซึ่งการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค สาขาแก๎งคร๎อ ก าลังด าเนินการขยายเขตการให๎บริการให๎ทั่วถึง 
 

5.3 การประปา 
  ทุกหมูํบ๎านในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอมีระบบน้ าประปาหมูํบ๎านใช๎ครบทุก
ครัวเรือน   แตํยังมีบางสํวนที่ต๎องการการขยายเขตประปาเพ่ือใช๎น้ าของการประปาสํวนภูมิภาค 
 

5.4 โทรศัพท์ และการสื่อสาร 
  มีโทรศัพท๑สาธารณะเพียงพอ แตํสํวนมากการใช๎โทรศัพท๑ของประชาชนในต าบลชํองสามหมอจะ
ใช๎โทรศัพท๑มือถือสํวนตัว เพราะมีสัญญาณโทรศัพท๑และสัญญาณอินเทอร๑เน็ตที่ครอบคลุมท าให๎สะดวกในการ
ติดตํอสื่อสารทั้งการโทรติดตํอและการใช๎แอปพริเคชั่นเสริมในโทรศัพท๑มือถือแบบสมาร๑ตโฟน 
 

5.5 ไปรษณีย์ และการขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ด๎วยความที่เขตพ้ืนที่ต าบลชํองสามหมอติดกับเขตเทศบาลต าบลแก๎งคร๎อ ซึ่งมีทั้งไปรษณีย๑
แก๎งคร๎อ และบริษัทรับขนสํงสินค๎าของเอกชน ท าให๎การไปรษณีย๑และการขนสํงมีอยํางทั่วถึงและรวดเร็ว  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
  ลักษณะภูมิประเทศของ ต าบลชํองสามหมอเอ้ือตํอการเกษตรคือ การท านา ผลผลิตที่ ส าคัญคือ
ข๎าวและอ๎อย 
 

6.2 การประมง 
  เนื่องจากเขตต าบลไมํติดกับทะเล หรือแหลํงน้ าจืดขนาดใหญํ จึงไมํมีการท าประมงในเชิงพานิชย๑  
 

6.3 การปศุสัตว์ 
  เนื่องจากพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ ประชาชนในต าบลประกอบอาชีพท านา  ท าไรํอ๎อยเป็นอาชีพ
หลัก การปศสุัตว๑จึงมีไมมํากนัก จะเป็นลักษณะการเลี้ยงเพื่อประกอบการเกษตร เชํน โค กระบือ สุกร และสัตว๑ปีก
อ่ืน ๆ เป็นต๎น 
   

6.4 การบริการ 
  มีการบริการทั่วไปเป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก เชํน รีสอร๑ท ร๎านเสริมสวย ร๎านตัดผม เป็นต๎น 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ต าบลชํองสามหมอมีสถานที่ทํองเที่ยวคือฝายน้ าล๎นห๎วยอีดํานและประเพณีของต าบลคืองาน
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ งานแหํเทียนพรรษา  ซึ่งจัดเป็นงานเล็ก ๆ ภายในต าบลชํองสามหมอ 
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6.6 อุตสาหกรรม 
มีอุตสาหกรรมฟาร๑มขนาดใหญํอยูํ 3 แหํง แตํขนาดกลางและขนาดเล็กมีจ านวนน๎อย 

 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  ปั๊มน้ ามันขนาดกลาง   3     แหํง   

-  ร๎านขายของอุปโภคบริโภคประมาณ  35   แหํง 
ประชาชนสํวนใหญํในเขตต าบลชํองสามหมอ  มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นการรวมกลุํม

ดังกลําวจึงไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร  การรวมกลุํมดังกลําวสามารถแบํงเป็นแตํละหมูํบ๎านได๎ดังนี้ 
1. กลุํมอาชีพทอผ๎า   2. กลุํมจักสาน    
3. กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  4. กลุํมเลี้ยงสุกร / กลุํมเลี้ยงไกํพ้ืนบ๎าน  
๕. กลุํมเลี้ยงปลา    6. กลุํมเลี้ยงโค 
7. กลุํมทอเสื่อกก   8. กลุํมนวดแผนไทย   

 9. กลุํมเครื่องหอมสมุนไพร 
 

6.8 แรงงาน 
 ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา แรงงานสํวนมากขาดความรู๎ความเข๎าใจและทักษะอีกท้ัง

ไมํมีการรวมกลุํมในการประกอบอาชีพเสริม  ดังนั้นจึงท าให๎เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข๎าไปท างานในตํางจังหวัด  
เชํนกรุงเทพ ฯ  เป็นจ านวนมาก 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชน ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น

ศาสนาประจ าชาติไทย  โดยเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนั บถือศาสนาคริสต๑ และศาสนา
อ่ืน มีสถาบันและองค๑กรทางศาสนา ดังนี้ 

1. วัดสวํางแสงอรุณ  บ๎านหนองแสง   หมูํที่ 2 
๒. วัดบ๎านหนองแสง  บ๎านหนองแสง       หมูํที ่๒ 
๓. วัดศรีไสล   บ๎านหนองไฮ            หมูํที่ 3 
๔. วัดสระโนนทอง  บ๎านโนนทองหลาง  หมูํที่ 4 
๕. วัดศรีบุญเรือง   บ๎านสระแต๎   หมูํที่ ๕ 
๖. วัดแสงจันทราวาส  บ๎านปุาเสี้ยว   หมูํที่ 6 
๗. ส านักสงฆ๑บ๎านหนองตูม บ๎านหนองตูม   หมูํที่ 8 
๘. วัดปุาดอนรวก  บ๎านศรีพัฒนา   หมูํที่ 10 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ  มีประเพณีวัฒนธรรมเชํนเดียวกับจังหวัดตําง ๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดแนวหารือหลักปฏิบัติตามความเชื่อของท๎องถิ่น  ถือวํามีคําแกํสังคมใครฝุาฝืน   หรืองด
เว๎นให๎กระท าตามก าหนดไว๎ถือวําผิดเป็นความชั่ว 

ประเพณีใหญํประจ าเดือนตําง ๆ ในรอบปี  ฮีดสิบสอง  ครองสิบสี่ หรือประเพณีสิบสองเดือน 
 1. เดือนเจียงหรือเดือนอ๎าย  - บุญเข๎ากรรม 

  2. เดือนยี่    - บุญคูณลาน 
  3. เดือนสาม    - บุญข๎าวจี่ 
  4. เดือนสี่    - บุญพระเวส (มหาชาติ) 
  ๕. เดือนห๎า    - บุญสงกรานต๑ 
  6. เดือนหก    - บุญบั้งไฟ 
  7. เดือนเจ็ด    - บุญช าระเบิกบ๎านหรือเลี้ยงปูุตา 
  8. เดือนแปด    - บุญเข๎าพรรษา 
  9. เดือนเก๎า    - บุญข๎าวประดับดิน 
  10. เดือนสิบ    -บุญข๎าวกระยาสาก 
  11. เดือนสิบเอ็ด    -บุญออกพรรษา 
  12. เดือนสิบสอง   -บุญกฐิน-ลอยกระทง 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาท๎องถิ่นท่ีใช๎คือภาษาอีสาน 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  มีของที่ระลึกจากกลุํมนักเรียนโรงเรียนผู๎สูงวัย เชํน หมวกท่ีท าจากซองกาแฟ เป็นต๎น  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
  มีล าห๎วยหลายสายไหลผํานหมูํบ๎านและบางหมูํบ๎านมีคลองสํงน้ าชลประทานเข๎าถึง 
 

8.2 ป่าไม้ / ภูเขา 
  ทิศใต๎ติดกับแนวเขาภูโค๎งท่ีอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยปุาไม๎ 
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
  แนวเขาภูโค๎ง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เพราะอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยปุาไม๎และสัตว๑ปุาอาศัย
อยูํจ านวนมาก 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร๑ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน า ไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน๑ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล๎ ว ด๎วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมีเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยําง ตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใ นทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และ มีคุณภาพ สร๎าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐขอ ง
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน๑สํวนรวม  

การพัฒนาประเทศในชํวงระยะเ วลาของยุทธศาสตร๑ชาติ จะมุํงเน๎น การสร๎างสมดุลระหวํางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยประกอบด๎วย  ๖ ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ  

1. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
4. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา ”  ที่ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม   
  ยุทธศาสตร๑ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร๑ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร๑ตาม
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร๑ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑  
  ๒. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ๓. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน   
  ๔. ยุทธศาสตร๑การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๕. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
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๖. ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ๗. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑  
  ๘. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๙. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ๑๐. ยุทธศาสตร๑ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาพ้ืนฐานด๎านการขาดแคลนน้ า  
ดินคุณภาพต่ า  ประสบอุทกภัยและภัยแล๎งซ้ า ซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพ
โภชนากา ร แตํมีความพร๎อม ด๎านสถาบัน การศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จ า เป็นจะต๎องแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูํไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค๑ในการเสริมสร๎างความเข๎ม แข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการ เจริญเติบโตได๎อยํางเต็มศักยภ าพ พร๎อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน า ความรู๎ ทุน 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจากภายนอกมาชํวยขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน๑จากโครงการพัฒนาโครง สร๎าง
พ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาด ใหญํที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขํายระบบการคมนาค มขนสํง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ รวมทั้งการใช๎ประโยชน๑จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลงกับประเทศเพ่ือน บ๎าน
ในกลุํม อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒน าใหมํๆ ให๎แกํ
ภาค เพ่ือให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่สํวนอื่นๆ ของประเทศได๎ในระยะยาว 
  เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร๑ : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย๑กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุํ ม
แมํน้ าโขง” 
  ยุทธศาสตร๑การพัฒนา มีทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๑  บริหารจัดการน้ า ให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต        
อยํางยั่งยืน  

ยุทธศาสตร๑ที่ ๒  แก๎ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  

ยุทธศาสตร๑ที่ ๓  สร๎างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับการแก๎ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

ยุทธศาสตร๑ที่ 4 พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ยุทธศาสตร๑ที่ 5  ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร๑ที่ 6  พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน๑จากข๎อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ๎านในการ

สร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ) ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565  (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

จากโครงสร๎างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเ หนือตอนลําง 1 มี
เศรษฐกิจ  ที่ส า คัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดสํวนร๎อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม     
มีสัดสํวน ร๎อยละ 20 และภาคการค๎าร๎อยละ 13 มีพ้ืนที่การเกษตรร๎อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุํมจังหวัด 
ประชากร สํวนใหญํอยูํในวัยแรงงาน ร๎อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเก ษตรที่โดด
เดํน ได๎แกํ ข๎าว มันส า ปะหลัง อ๎อย โคเนื้อ โคนม ไกํ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทํองเที่ยวที่หลากหลาย         
ทั้งทํองเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และกีฬา มีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็น 
มรดกโลก เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ๑ไหม และในขณะเดีย วกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเ กษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  สัดสํวนคนยากจน ร๎อยละ 12.1 รายได๎เฉลี่ย 
ครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไมํเสมอภาคด๎านรายได๎ (Gino 
coefficient) สูงกวําคําเฉลี่ยประเทศ จึงก า หนดเปูาหมายการพัฒนาในการเป็น  “ศูนย๑กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ๑ไหม ทํองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

ประเด็นการพัฒนา   
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ๑ไหม  
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิพ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 

แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทศิทางของต าแหนํงการพัฒนาของจังหวัด    
มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  ได๎แกํ นโยบายพื้นฐานแหํง
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี และมองการพัฒนาจังหวัด
แบบองค๑รวมที่มีความครอบ คลุมทุกมิติทั้งทางด๎านเศรษ ฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม          
และความม่ันคง       

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให๎มั่นคงตามหลักปรัชญาของ    

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร๎างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูํความม่ังคั่งและยั่งยืน 

 
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ พ .ศ.2561 – 
2565 
  วิสัยทัศน๑  “เป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ธรรมชาติและวัฒ นธรรม เป็นแหลํงผลิต
อาหารพลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร๎อมก๎าวสูํประชาคมอาเซียน” 
  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีทั้งสิ้น 8 
ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ 
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  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร๑ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน    
  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด๎านการเกษตร  

ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว  
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสํงเสริมการอนุรักษ๑และใช๎พลังงานอยํางมีคุณคํา    
ยุทธศาสตร๑ที่ 6  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย๑กลางทางการตลาดและ

การเชื่อมโยง สูํประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร๑ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม                       

และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร๑ที่ 8 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ ได๎ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร๑การพัฒนาในกระบวนการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ เพื่ อปรับปรุง
วิสัยทัศน๑ ยุทธศาสตร๑การพัฒนา แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร๑ เพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบท สภาพพ้ืนที่ ความ
เป็นอยูํของประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับยุท ธศาสตร๑การพัฒนาในระดับมหภาค  ทั้งแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผน พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และแผนพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

   
“ช่องสามหมอน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได๎มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได๎ ที่เอ้ือตํอการแก๎ไขปัญหา

ความยากจน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให๎เข๎มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดเีพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีเส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 

  2. มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจส าหรับประชาชนในพื้นท่ี 
  3. ประชาชนมีจิตส านึกรํวมกันรักษา อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และฟ้ืนฟูแหลํงที่เสื่อมโทรม 
  5. ปริมาณขยะลดลง ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ลด พฤติกรรมการบริโภคท่ีกํอให๎เกิดขยะ
โดยไมํจ าเป็น 
  6. เกษตรกรมีความรู๎ การท าเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรอินทรีย๑     
และการท าเกษตรยั่งยืน มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตํใช๎สารเคมีน๎อยลง 
  7. ผู๎สูงวัย ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎พิการ ได๎รับการดูแลและมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบ
อาชีพอยํางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ท าให๎มีการกระจายรายได๎อยํางเหมาะสม 
  8. เด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการเรียนการสอนและมีพัฒนาการทางสติปัญญาและ
วุฒิภาวะทางอารมณ๑ท่ีดีเหมาะสมกับวัย 
  9. กลุํมองค๑กรเด็กและเยาวชนมีความเข๎มแข็ง มีจิตสาธารณะ หํางไกลจากปัญหายาเสพติด      
มีความพร๎อมส าหรับการเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่ดีมีคุณภาพ 
  10. ชุมชนและสถาบันครอบครัวให๎ความส าคัญกับศาสนา อนุรักษ๑ไว๎ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นอันดีงาม ยึดมั่นและจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ 
  11. การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรํงใสตรวจสอบได๎ 
  12. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
  13. ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  14. การบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
  15. ประชาชน มีความรู๎ความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย และให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
 
 2.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนถนนที่กํอสร๎างหรือปรับปรุงซํอมแซมเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  2. จ านวนทํอระบายน้ าที่กํอสร๎างหรือปรับปรุงซํอมแซมเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  3. อาคาร พื้นที่สาธารณะที่กํอสร๎างหรือปรับปรุงภูมิทัศน๑ร๎อยละ 5 ตํอปี 
  4. เขตไฟฟูาที่ขยายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  5. เขตประปาที่ขยายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  6. จ านวนกิจกรรมการปลูกปุา ปลํอยปลา อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมข้ึน             
ร๎อยละ 10 ตํอปี  
  7. จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกปุา ปลํอยปลา อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมข้ึน        
ร๎อยละ 10 ตํอปี 
  8. จ านวนเขื่อน อํางเก็บน้ า ฝาย ที่กํอสร๎างหรือปรับปรุงซํอมแซมเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  9. จ านวนการขุดลอกแหลํงน้ าธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  10. ต๎นไม๎ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
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  11. จ านวนกิจกรรมการรณรงค๑ /อบรมให๎ความรู๎เ รื่องการลดขยะและ การก าจัดขยะอยํางถูกวิธี
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  12. จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมการรณรง/อบรมให๎ความรู๎เรื่องการลดขยะและการก าจัดขยะอยําง
ถูกวิธีเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  13. จ านวนขยะลดลงร๎อยละ 5 ตํอปี 
  14. การควบคุมพ้ืนที่การเกิดไฟปุามีความเสียหายลดร๎อยละ 10 ตํอปี 
  15. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาให๎แกํเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  16. จ านวนเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  17. ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
  18. จ านวนกิจกรรม /โครงการพัฒนาที่เก่ียวกับเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว เพ่ิมข้ึน    
ร๎อยละ 10 ตํอปี 
  19. เด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมไมํเก่ียวข๎องหรือถูกด าเนินคดียาเสพติดร๎อยละ 95 
  20. ผู๎สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรงมีสถิติการเจ็บปุวยและเข๎ารับการรักษาลดลงร๎อยละ 10 ตํอปี 
  21 . จ านวนกิจกรรม /โครงการพัฒนา ที่เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  22. การบูรณาการรํวมกับหนํวยงานอื่นเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
  23. กิจกรรมสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนเพิ่มร๎อยละ 10 ตํอปี 
  24 . การฝึกอบรมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ิมข้ึน              
ร๎อยละ 10 ตํอปี 
  25. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
   
     2.5 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได๎มาตรฐาน 
  แนวทาง 
  1.1 ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวํางพ้ืนที่ ภายในหมูํบ๎าน /ชุมชน เส๎นทางเข๎าพ้ืนที่
การเกษตร เพื่อความสะดวกในสัญจร การเข๎าพ้ืนที่และการขนถํายสินค๎าการเกษตร 
  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให๎เชื่อมตํอกัน หลดปัญหาน้ าทํวมขัง 
  1.3 ปรับปรุง ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ ลดจุดเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบน
ท๎องถนน  
  1.4 ปรับปรุงระบบการจํายน้ า เพิ่มการกักเก็บน้ าประปา /น้ าบาดาล และขยายพ้ืนที่ให๎
ครอบคลุม 
  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ส านักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือความ
สวยงาม เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจให๎กับชุมชน 
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  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  แนวทาง 
  2.1 สํงเสริมให๎มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณภาพและเกิดประโยชน๑ สูงสุด ควบคูํกับการ
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม๎และแหลํงน้ าธรรมชาติ 
  2.2 สํงเสริมกิจกรรมการปลูกปุา และปลํอยพันธุ๑ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ   

2.2 ปรับปรุง พัฒนาการกักเก็บน้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติ สร๎างฝาย อํางเก็บน้ า ระบบล าเลี้ยงน้ า 
ขนาดใหญํ กลาง เล็ก เพ่ือใช๎ในการอุปโภคบริโภค และการท าเกษตรกรรม 
  2.3 สํงเสริมการให๎ความรู๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นรํวมกันเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไฟปุา
แบบบูรณาการ 
  2.4 สํงเสริมการก าจัดขยะอยํางถูกวิธี และรณรงค๑พฤติกรรมการบริโภคท่ีกํอให๎เกิดขยะ        
โดยไมํจ าเป็น 
 
  ยุทธศาสตร๑ ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได๎ ที่เอ้ือตํอการแก๎ไขปัญหา
ความยากจน 
  แนวทาง 

3.1 สํงเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรอินทรีย๑ และการ
ท าเกษตรยั่งยืน ลดการใช๎สารเคมี ปรับปรุงคุณภาพดิน 

3.2 พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน แกํทุกกลุํมวัย ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และสร๎างแหลํงรายได๎ใน
ชุมชนให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 

3.3 พัฒนาอาชีพและรายได๎ที่ม่ันคงให๎ทั่วถึงการกระจายกลุํมเปูาหมาย 
  ๓.4 สํงเสริมการตลาด สินค๎าผลิตภัณฑ๑ชุมชน ที่ให๎บริการได๎อยํางเป็นระบบครบวงจร 

3.5 สนับสนุนกองทุน  สรรหาแ หลํงทุ นภายนอก ที่เอ้ือตํอการพัฒนากลุํม อาชีพ และ          
วิสาหกิจชุมชน 

 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให๎เข๎มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดเีพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
  แนวทาง 
  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให๎แกํเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่ดีทั้งด๎านสติปัญญา              
และทางอารมณ๑ 

4.2 พัฒนากลุํมองค๑กรเด็กและเยาวชนให๎เข๎มแข็ง รับรู๎ถึงภัยของยาเสพติด และมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาชุมชนอยํางรอบด๎าน 
                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการสํงเสริมศาสนาให๎แกํทุกกลุํมวัย และรํวมกัน ฟ้ืนฟูอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ๑ให๎อยูํในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 

4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ๑ที่ดีให๎แกํ สถาบันครอบครัว  ให๎มีความเข๎มแข็ง       
และมีสุข 

4.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎ความส าคัญกับผู๎สูงวัย มีโรงเรียนผู๎สูงวัยเพ่ือสร๎างการเรียนรู๎ 
พบปะสังสรรค๑ ถํายทอดประสบการณ๑ พัฒนาและอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากรุํนสูํรุํน  
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4.6 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและสํงเสริมความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ 
4.7 พัฒนากลุํมอาสาสมัครและประชาชนในท๎องถิ่น ให๎มีความรู๎และและความพร๎อมรํวม กันใน

การแก๎ไข เฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุบนท๎องถนนแบบบูรณาการ 
                    ๔.8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพให๎เหมาะสมและเข๎าถึงบริการสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน 
                    4.9 พัฒนาสวัสดิการให๎คลอบคลุมทุกกลุํมวัย เป็นธรรมและได๎มาตรฐาน 
   
  ยุทธศาสตร๑ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทาง 
  5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงาน และการให๎บริการทีดีมีคุณภาพ 
  5.2 สํงเสริมและสร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมให๎แกํประชาชนทุกภาคสํวน  ภายใต๎ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
  5.3 พัฒนาการบูรณาการรํวมกันกับหนํวยงานของรัฐ และภาคสํวนอื่นๆ 
  5.4 สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํประชาชนทั่วไปด๎านกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในชีวิตประจ าวัน 
 
     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ เป็นการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและการพัฒนาท๎องถิ่นภายใต๎อ านาจหน๎าที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ึนตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ.2542  ซึ่งเน๎นเปูาหมาย
ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริหารจัดการ  ซึ่งสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค คือ แผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  และแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
แผนยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.2561 - 2580 

1. ด้านความมั่นคง 2 . ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ด้าน การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 
พ.ศ.2560 

2564 

1 .  การ
เสริมสร๎างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย๑ 

2. การสร๎าง
ความเป็นธรรม
และลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3 . การสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขํงขันได๎
อยํางยั่งยืน 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

5. การสร๎าง
ความมั่นคง
แหํงชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสูํความ
มั่นคงและ
ยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐการ
ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ  
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน      
และระบบ      
โลจิสติกส๑ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

9. การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

10 . ความ
รํวมมือระหวําง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 
 
 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.2561 – 2565 

1. บริหารจัดการน้ า
ให๎เพียงพอตํอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

2 . แก๎ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎
น๎อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

3. สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคูํกับการแก๎ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

4. พัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิง     
บูรณาการ 

5 . ใช๎โอกาสจากการพัฒนา
โครงขํายคมนาคมขนสํงท่ีเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหมํๆ ของภาค 

6. พัฒนาความรํวมมือและใช๎
ประโยชน๑จากข๎อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ๎านในการสร๎างความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

พ.ศ.2561 – 2565 

1. การพัฒนาขีดความสามารถ 
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
และผลิตภัณฑ๑ไหม 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
พ.ศ.2561 – 2565 

1. การพัฒนาขีดความสามารถ 
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
และผลิตภัณฑ๑ไหม 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชัยภูมิ  
พ.ศ.2561 – 2565 

1. การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให๎มั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การสร๎างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
สูํความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ.

2561 - 2565 

1. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

2 . การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูํของ
ประชาชนให๎
เข๎มแข็งและยั่งยืน 

3 . การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด๎าน
การเกษตร 

4 . การพัฒนา
ศักยภาพการ
ทํองเที่ยว 

5. การสํงเสริมการ
อนุรักษ๑และใช๎
พลังงานอยํางมี
คุณคํา 

6 . การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย๑กลางทาง
การตลาดและการ
เชื่อมโยงสูํประเทศ
ในประชาคม
อาเซียน 

7. การบริหารจัดการ
ทรัพย ากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแบบมี
สํวนรํวมและยั่งยืน 

8. การบริหาร
จัดการ
บ๎านเมืองที่ ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร    

ส่วนต าบลช่องสามหมอ  
พ.ศ.2561 - 2565 

1 . การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได๎
มาตรฐาน 

2 . พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

3 . พัฒนาการผลิตแบบ
พอเพียง และการกระจาย
รายได๎ที่เอื้อตํอการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน 

4. การพัฒนาทางสังคมให๎
เข๎มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลชํองสามหมอ ได๎มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาใน
กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งนอกจากจะมีจุดยืนทางยุทธศาสตร๑ที่เชื่อมโยง
กับอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายและยุทธศาสตร๑การพัฒนาระดับมหภาคแล๎ว ยังได๎มีการวิเคราะห๑ศักยภาพโดยรวม
ขององค๑กร สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม       
และการใช๎ชีวิตประจ าวัน ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยใช๎เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ
อุปสรรค) สรุปได๎ดังนี้ 
  
  จุดแข็ง (Strength = S)  
  - มีการแบํงโครงสร๎างการบริหารงานชัดเจน ครอบคลุมในการบริการสาธารณะในทุกด๎าน  
  - มีบุคลากรเพียงพอตํอการบริหารงานตามโครงสร๎างองค๑การบริหารสํวนต าบล  
  - มีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง   
  - มีเครื่องมือ – อุปกรณ๑ในการทางานเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
  -  อยูํติดกับเขตชุมชนเมือ ง (เทศบาลต าบลแก๎งคร๎อ ) ที่มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอและสถานที่ราชการ  เชํน สถานศึกษา โรงพยาบาล ไปรษณีย๑ สถานีต ารวจ การไฟฟูาสํวนภูมิภาค และ
สถานบริการอ่ืนๆ เชํน ห๎างสรรพสินค๎า ตลาด ธนาคาร ท าให๎มีความสะดวกและมีโอกาสขยายความเจริญ มายังเขต
ต าบล 
  -  พ้ืนที่สํวนใหญํเหมาะแกํการเพาะปลูก มีผลิตผลที่ส าคัญคือ ข๎าว และอ๎อย ซึ่งประชาชนสํวน
ใหญํในพ้ืนที่ยึดเป็นอาชีพ 
  - ได๎รับงบประมาณและการสนับสนุนจากหนํวยงานด๎านสังคมสงเคราะห๑ ท าให๎การด าเนินการ
ด๎านสังคมสงเคราะห๑และความเข๎มแข็งของชุมชนมีอยํางตํอเนื่อง  
  - มีแหลํงน้ าธรรมชาติกระจายอยํางอยํางทั่วถึงในเขตต าบล 
  - อยูํติดกับแนวเขาภูโค๎งซ่ึงมีทรัพยากรปุาไม๎ขึ้นหนาแนํน 
  -  ผู๎น าท๎องที่ ผู๎น าท๎องถิ่น ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานด๎วยดี 
  -  ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดอยูํในเกณฑ๑ท่ีต่ า 
   
  จุดอํอน (Weakness = W) 
  - ระบบการจัดเก็บฐานข๎อมูลในพื้นท่ีไมํครอบคลุม  
  - มีงบประมาณไมํเพียงพอ  โดยเฉพาะ งบพัฒนา /งบลงทุน  ท าให๎การพัฒนาหรือซํอมแซม
โครงสร๎างพื้นฐานที่ช ารุดไมํทั่วถึง 
  - เขตไฟฟูาและน้ าประปายังไมํทั่วถึงพ้ืนที่การเกษตร 
  -  ระบบการกักเก็บน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ เชํน เขื่อน ฝาย หลายจุดมีสภาพช ารุดทรุดโทรม
จนถึงใช๎การไมํได๎ และขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  -  ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว 
  -  เกษตรกรยังขาดความรู๎ในการพัฒนาผลผลิต 
  - ไมํมีพ้ืนที่ในการด าเนินการฝังกลบขยะ จึงใช๎วิธีการเผาจากเตาเผาขยะ 
  -  มีปัญหาน้ าทํวมขังในบางจุดที่แก๎ปัญหาได๎ยาก 
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  โอกาส (Opportunity = O) 
  - รัฐบาลมี นโยบายการกระจาย อ านาจท าให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการบริหารงานที่
คลํองตัวมากข้ึน  
  - การขยายและเชื่อมตํอเส๎นทางคมนาคมของหนํวยงานหลัก เพ่ิมโอกาสการพัฒนาสูํเขตต าบล 
  - เป็นชุมชนขนาดเล็ก พ้ืนที่ไมํสลับซับซ๎อน สามารถเข๎าไปดูแลประชาชนได๎อยํางทั่วถึงและแก๎ไข
ปัญหาได๎ทันทํวงที  
  - ประชาชนในท๎องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  เนื่องจากมีปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดในเกณฑ๑ท่ีต่ า 
  - นโยบายชํวยเกษตรกรจากภาครัฐ 
  -  การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให๎สามารถติดตํอป ระสานงาน สืบค๎นข๎อมูลได๎สะดวก
เหมาะแกํการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   
  อุปสรรค (Threat = T)  
  - รายได๎ของประชาชนไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับต๎นทุนการผลิตและราคาสินค๎าเกษตร 
  - การถํายโอนภารกิจให๎กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  บางภารกิจยังซ้ าซ๎อนกับหนํวยงานหลัก 
และยังไมํมีเจ๎าหน๎าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญและงบประมาณที่สอดคล๎องกัน 
  -  ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบํอย หนังสือสั่งการหรือหนังสือซักซ๎อมในการปฏิบัติและการใช๎
จํายงบประมาณยังไมํชัดเจน 
  - ปัญหาการเกิดไฟไหม๎จากการเผาหญ๎าในที่นา และไฟปุาบริเวณแนวเขาภูโค๎ง 
  - การของบประมาณอุดหนุนและการสนับสนุนจากหนํวยงานหลัก โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ยังไมํได๎รับความรํวมมือเทําท่ีควร 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงการสร๎างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคท่ีได๎มาตรฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง ส านักงานปลัด 

2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองชําง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง ส านักงานปลัด 

การเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองชําง 

3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและ
การกระจายรายได๎เอื้อตํอการ
แก๎ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด 

การเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองชําง 

4 การพัฒนาทางสังคมให๎เข๎มแข็งและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองชําง 
กองสวัสดิการสังคม 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองชําง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 

สังคมสงเคราะห๑ กองสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด 
สร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 

5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง 

  เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง ส านักงานปลัด 

รวม 5 4 9 3 4 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร๑ การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         

1 . 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

134 33,154,500 73 48,625,100 68 44,657,000 25 15,957,000 11 4,000,000 311 146,393,600 

รวม 134 32,854,500 73 48,615,100 68 44,657,000 25 15,957,000 11 4,000,000 311 146,393,600 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 ) ยุทศาสตร๑พัฒนา     
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

2.1 แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 

2 55,000 2 55,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 290,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 60,000 5 610,000 4 590,000 4 590,000 2 550,000 18 240,000 

2 . 3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

3 950,000 - - 6 4,994,000 4 7,044,000 1 44,000 3 132,000 

2.4 แผนงานการเกษตร 5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 3 50,000 23 490,000 

รวม 13 1,175,000 12 775,000 17 5,754,000 15 7,804,000 8 704,000 54 1,152,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



-22- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ) ยุทธศาสตร๑
พัฒนาการผลิตแบบ
พอเพียงและการ
กระจายรายได๎เอื้อตํอ
การแก๎ปัญหาความ
ยากจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

3.1 แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

3 180,000 3 180,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 18 1,230,000 

3.2 แผนงาน
การเกษตร 

8 260,000 8 260,000 7 250,000 7 250,000 1 30,000 31 1,050,000 

รวม 11 440,000 11 440,000 11 480,000 11 480,000 5 260,000 49 2,280,000 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 ) ยุทธศาสตร๑ การ
พัฒนาทางสังคมให๎
เข๎มแข็งและคุณภาพชีวิต
ท่ีดีเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

4.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

2 10,000 3 285,000 3 330,000 3 330,000 2 320,000 13 1,275,000 

4.2 แผนงาน การ รักษา
ความสงบภายใน 

4 372,000 5 572,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000 28 3,194,000 

4.3 แผนงานการศึกษา 11 2,044,480 16 2,109,170 16 2,339,580 15 2,330,310 15 2,340,770 73 11,164,310 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 8 745,440 10 684,000 11 729,000 11 729,000 5 353,000 45 3,240,440 

4.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

3 370,000 3 370,000 3 370,000 3 370,000 2 370,000 14 1,850,000 

4.6 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

3 280,000 3 280,000 3 280,000 3 280,000 3 280,000 15 1,400,000 

4.7 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 325,000 7 325,000 7 325,000 7 325,000 4 185,000 32 1,485,000 

รวม 38 3,746,920 47 4,625,170 49 4,723,580 48 4,714,310 37 4,598,770 220 23,608,750 

                   
                    

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
5 ) ยุทธศาสตร๑
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

5 . 1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

8 742,000 16 1,292,500 15 1,037,500 16 1,187,500 14 867,000 69 5,126,500 

5 . 2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

2 1,250,000 - - 3 230,000 - - - - 5 1,480,000 

รวม 10 1,992,000 16 1,292,500 18 1,267,500 16 1,187,500 14 867,000 74 6,606,500 

รวมทั้งสิ้น 207 40,208,420 158 55,747,770 163 56,882,080 115 30,142,810 75 10,429,770 708 180,040,850 

                   
                 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูน ย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง สู่ประเทศ               
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 1  
โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  
- สายที่  1 จากบ๎าน
นายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไป 
ถนนสายศาลา
กลางบ๎าน ม .10 ที่ทิ้ง
ขยะเทศบาลต าบล
แก๎งคร๎อ 
- สายที่ 2 จากถนน
คอนกรีตบ๎าน พ .ต.ท .
พงศธร ตาปราบ ไป  
ประตูด๎านหลัง อบต .
ชํองสามหมอ 
- สายที่ 3 จากถนน
คอนกรีตบ๎ านนางสาว
เดือนฉาย เจือประทุม 
ไป สามแยกไปศาลา
กลางบ๎าน ม.10 
(ตํอหน๎าถัดไป) 

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเข๎า
พื้นที่การเกษตร จ านวน 
4 สาย คือ 
- สายที่ 1 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 770 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 880 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
 

468,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
4 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูน ย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง สู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 - สายที่ 4 จากทาง
หลวง อบจ .3020 ที่
ทิ้งขยะเทศบาล ไปสาม
แยกไปศาลากลางบ๎าน 
ม.10 

 - สายที่ 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ยกยอดมา 

 

- - - -    

3 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสามแยกจากศรี
พัฒนา หมูํ 10 หมูํ 1 
เร่ิมต๎น 

0204652  - 
0203334 

1782235 -  
1783436 

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร 

350,000 

 

- - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-27- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูน ย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง สู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 
1 ตํอจากถนน คสล .
เดิมบ๎านนายวิทยา ฝา
ชัยภูมิ  ไปทางไป
ด๎านหลัง อบต .ชํองสาม
หมอ 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
3.5 เมตร ยาว 80 เมตร 

- 172,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 
1 ตํอจากถนน คสล .
บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 1   
ไปสามแยกศาลา
กลางบ๎านศรีพัฒนา 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 70 เมตร 

- 170,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

6 โครงการ งานปรับปรุง
ซํอมแซม ถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎าน
แก๎งคร๎อ หมูํที่ 1 (จาก
ทางออกบ๎านแก๎งคร๎อ
(ค๎ุมดอนกอย )  ไป ทาง
แยกบ๎านศรีพัฒนา) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซม ถนน 
กว๎าง  4 เมตร               
ยาว 425 เมตร  

- 
 
 
 
 
 
 

110,000 
 

 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํ
ที่ 1 (สายทางจากถนน 
ค .ส .ล .เดิม บ๎านนาย
วิทยา ฝาชัยภูมิ ไป 
หลัง อบต .ชํองสาม
หมอ) 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน  คสล. กว๎าง 
4 เมตร ยาว 134 เมตร  

- 
 
 
 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 
1 จากค๎ุมดอนกอย ไป 
ศาลาบ๎านศรีพัฒนา  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
3.5 เมตร ยาว 198 
เมตร 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนน
ดินยกสูง  บ๎านแก๎งคร๎อ 
หมูํที่ 1 จากบ๎านนาย
ประกร ไปบ๎านนางยุภา 
หมูํที่ 1  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนดินยกสูง 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร   

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎างถนน
แอสฟัลติก บ๎าน
แก๎งคร๎อ หมูํที่ ตํอจาก
บ๎านนางสาวเดือนฉาย 
เจือประทุม ไปสามแยก
บ๎านศรีพัฒนา ม.10   

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน แอสฟัลติก 
กว๎าง 4 เมตร  ยาว 134 
เมตร  

- - 400,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํ
ที่ 1 จากสามแยกบ๎าน
ศรีพัฒนา หมูํที่ 10 ไป 
ปุาขยะเทศบาลต าบล
แก๎งคร๎อ 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .จาก
สามแยกบ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 ไป ปุาขยะ
เทศบาลต าบลแก๎งคร๎อ  ม.
1 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านหนอง
แสง หมูํที่ 2 
- สายที่ 1 จากแยก
ถนนคอนกรีตทางออก
หมูํบ๎านทิศตะวันตก ไป 
ฝายห๎วยอีดําน  
- สายที่ 2 จากแยก
ถนนคอนกรีตใน
หมูํบ๎าน  ไป ประตู
ด๎านหลังวัดสวํางแสง
อรุณ 
- สายที่ 3 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3019 ไป
บล็อกคอนเวิร๑ส  หลัง
ศาลเจ๎าพํอขุนหาญ 
- สายที่ 4 จากแยก
ถนนคอน กรีตทางออก
หมูํบ๎านทิศตะวันตก ไป
บ๎านนายดิลก ชัยชุํม 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเข๎า
พื้นที่การเกษตรจ านวน 4 
สาย 
- สายที่ 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 200 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 360 เมตร 
- สายที่ 4 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร  

371,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
4 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านหนองแสง หมูํ
ที่ 2 จากวัดปุาบ๎าน
หนองแสง ไปนานางพัน 
หงส๑ทอง  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน  คสล. กว๎าง 
4 ม. ยาว 176 ม.  

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

14
. 

โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านหนอง
แสง หมูํที่ 2 (จากบ๎าน
นางนิตยา นาโพธิ์ ไป 
บ๎านนางมะลิ ยุพิน) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 50 
เมตร  

- 21,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

15 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนน  คสล . บ๎านหนอง
แสง หมูํที่ 2 (สายทาง
ถนน คสล .เดิม ไป โรง
ผลิตปุ๋ยชุมชน) 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน  คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 110 เมตร  

- 240,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล .พร๎อม
บํอพัก ชนิดมีรางวี บ๎าน
หนองแสง หมูํที่ 2 จาก
หน๎าศาลาประชาคม ไป
ทางแยกด๎านทิศ
ตะวันออก บ๎านนาย
เพ็ญ สู๎ศึก 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0 .80 × 1 .00 ×1 .10 
เมตร รางวีกว๎าง  0.80 
เมตร ความยาวรวม  
105.50 เมตร 

- 323,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

17 โครงการงานวางทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 
บ๎านหนองแสง หมูํที่  2 
(จากศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน ไป บ๎านนาย  
กองแพง นาน๎อย) 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า  กว๎าง 
0 .80 × 1 .00 ×1 .10 
เมตร  รางวีกว๎าง 0.80 
เมตร  ความยาวรวม 
129.92 เมตร  

- 359,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านหนองแสง หมูํที่ 2
ตํอจากเดิมบ๎านนาง
ณัฐวรรณ ไปห๎วยอีดําน  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
๔ ม. ยาว ๘๙๘ ม. 

- 

 

- 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

19 โครงการกํอสร๎างโดม
หน๎าศาลาประชาคม
บ๎านหนองแสง หมูํที่ 2 
 

เพื่อใช๎เป็นที่อบรม
หรือการจัด
กิจกรรมใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างโดมหน๎าศาลา
ประชาคมบ๎านหนองแสง 
หมูํที่ 2 

- - 350,000 - - กํอสร๎างโดม 
จ านวน 1 
หลัง 

มีสถานที่รองรับ
ประชาชนที่มาใช๎
บริการมากยิ่งขึ้น 

กองชําง 

20 โครงการวํางทํอระบาย
น้ าพร๎อมรางวี  บ๎าน
หนองแสง หมูํที่ 2 จาก
บ๎านนางหนูภักดิ์   ค า
บุญเบ๎า ไป บ๎านนาย
เกียรติศักดิ์ นนทะสิงห๑  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วํางทํอระบายน้ าพร๎อม
รางวี จากบ๎านนางหนู
ภักดิ์  ค าบุญเบ๎า ไป บ๎าน
นายเกียรติศักดิ์  นนทะ
สิงห๑ ม.2 
 

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการ ขยาย ถนน   
แอสฟัลติกกลางหมูํบ๎าน  
บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 3 
พิกัด 

102.2677856007
0838+16.082395
77549323 

ขยาย ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนนกลางหมูํบ๎าน 350,000 

 

- - - - ขยายถนน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

22 โครงการ ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังให๎เป็นหินคลุก
บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 3
จากโรงเรียนเกํา  ไป
พื้นที่การเกษตร  

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังให๎
เป็นหินคลุกกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

350,000 

 

- - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

23 โครงการลงหินคลุก
ถนนบ๎านหนองไฮ หมุํที่ 
3 สายบ๎านนางสุภา
พันธ๑ มณีพรรณ ไปบ๎าน
กองหลา  ขันชพัด  

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

350,000 - - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านหนอง
ไฮ  หมูํที่ 3  
- สายที่ 1 จากแยก
ถนนลูกรังสาย       
หนองไฮ  -วัดปุาบ๎าน
หนองแสง ไป นานาย
เสถียร ลาสา  
- สายที่ 2 จากแยก
ถนนคอนกรีตบ๎านนาย
ส ารอง ถึง ข๎างวิทยาลัย
การอาชีพ 

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเข๎า
พื้นที่การเกษตร จ านวน 
2 สาย คือ 
- สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 

181,000 
 

- - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
2 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

25 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 จาก บ๎านพํอใส  ไป
บ๎านพํอค า  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วาง ทํอ ระบายน้ า กว๎าง  
0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร 

300,000 - - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการวํางทํอระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 จาก
บ๎านนายเฉลิม 
สุทธาวชิรศาสตร๑ ไป
บ๎านนางสมบูรณ๑     
สิงห๑ชัย  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ขนาด 
0.40 เมตร ยาว ยาว 
217 เมตร 

350,000 - - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

27 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 ข๎างทางสาธารณะตํอ
จากทํอระบายน้ าเดิม 
ไป สามแยกทางไป
ประปาแก๎งคร๎อ บริเวณ
หน๎าวัดศรีไศล 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.40 เมตร ยาว 76.92 
เมตร 

203,000 - - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก  บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3 จาก ล าห๎วย
กลาง ไป วัดปุาบ๎าน
หนองแสง  
102.2613516562
7147+16.078438
05916484 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนหินคลุก  
กว๎าง 4 เมตร  ยาว
1,350 เมตร 

- 350,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

29 โครงการ กํอสร๎าง ถนน
หินคลุก  บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3 จากบ๎านนาย
ส ารอง ไปบ๎านนายชาญ  
โม๎มกลาง  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 3.50 เมตร  ยาว 
300 เมตร 

- 150,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านหนอง
ไฮ หมูํที่ 3 
- สายที่ 1 ( จาก
ทางออกบ๎านหนองไฮ
ด๎านทิศตะวันตก ไป 
แยกถนนลาดยาง ข๎าง
การประปาแก๎งคร๎อ) 
- สายที่ 2 (จากทาง
แยก ทล . 201   
แก๎งคร๎อ –  ชุมแพ 
บริเวณหน๎าบ๎านนาง
ชงโค ยาหลํอม ไป 
ทางออกบ๎านหนองไฮ
ด๎านทิศเหนือ) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรงุซํอมแซมถนนเข๎า
พื้นที่การเกษตร 
- สายที่ 1 กว๎างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 310 เมตร  
- สายที่ 2 กว๎างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 867 เมตร  

- 310,000 - - - ถนนจ านวน 
2 สาย 
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 
- จุดที่ 1 (จากทางออก
บ๎านหนองไฮด๎านทิศ
เหนือ ไป บ๎านศรีสงํา 
บริเวณทางโค๎ง 
- จุดที่ 2 (จากบ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 (ไป 
บ๎านศรีสงํา) 
-จุดที่ 3 ( จากถนน
คอนกรีตเดิมเข๎าซอย 
ไป บ๎านหนองไฮ) 
-จุดที่ 4 (จากทางขึ้น
ถนน ข๎างการประปา
แก๎งคร๎อ ไป 
ถนนลาดยาง  อบจ .
3019) 
- จุดที่ 5 (จากถนนเดิม
ทางออกบ๎านด๎านทิศใต๎ 
ไป ทางไปวัดปุาบ๎าน
หนองแสง) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

- จุดที่ 1 ท าการกํอสร๎าง
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเดิมขนาดกว๎าง 
1 เมตร ยาว 30 เมตร 
- จุดที่ 2 ท าการกํอสร๎าง
ขยายผิ วจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว๎าง 1 
เมตร ยาว 80 เมตร 
- จุดที่ 3 ท าการกํอสร๎าง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว๎าง       
2.50 เมตร  ยาว 42 
เมตร 
- จุดที่ 4 ท าการกํอสร๎าง  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร 
- จุดที่ 5 ท าการกํอสร๎าง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร 
 

 354,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 5 
จุด 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 ตํอจากศาลา
กลางบ๎านซอยบ๎านนาง
มิดด๎า  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าขนาด 
0.40  เมตร ยาว 200 
เมตร 

- 350,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

33 โครงการวํางทํอระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 จาก
บ๎านนายบุญกอง แกม
เงิน ไปบ๎านนายสุวรรณ
บุตรวิชา  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ขนาด 
0.40 เมตร ยาว 217 
เมตร 

- 350,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการ วางทํอ ระบาย
น้ า คสล . บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3 ค๎ุมเหนือ จาก
บ๎านนางบัวพา ตาแสง
สา ไป บ๎านนางเส่ียน 
มณีโชติ  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอ ระบาย ความยาว
รวมไมํน๎อยกวํา 220 
เมตร 

- 340,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

35 โครงการ วางทํอระบาย
น้ า คสล . บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3  
- จุดที่ 1 (จากบ๎านนาย
ประเทือง ศรีพุทรา ไป 
ทางแยกบ๎านหนองไฮ 
- จุดที่ 2 (จากบ๎านนาง
ระเบียบ ดีกลาง ไป 
ทางแยกบ๎านหนองไฮ 
 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

- จุดที่ 1 ท าการวางทํอ
ระบายน้ า ขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 54 ทํอน  
- จุดที่ 2 ท าการวางทํอ
ระบายน้ า ขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 72 ทํอน 
ความยาวรวม 134 .76 
ม. 

- 330,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 จากบ๎านนายอุเทน  
อิงชัยภูมิ ไปบ๎านกิตติ  
แสนเรียน 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าจากบ๎าน
นายอุเทน  อิงชัยภูมิ ไป 
บ๎านกิตติ  แสนเรียน  

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

37 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 จากบ๎านนางเสาวนีย๑  
แสงอรุณ ไป บ๎านาง
ละออ 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าจากบ๎าน
นางเสาวนีย๑  แสงอรุณ ไป 
บ๎านางละออ  

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

38 โครงการ กํอสร๎าง ถนน   
คสล. บ๎านหนองไฮ หมูํ
ที่ 3 สายการเกษตร ไป
บล็อกคอนเวิร๑ส 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

การท าถนนคอนกรีตสาย
การเกษตร ไปบล็อกคอน
เวิร๑ส  

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการลงหินคลุก
ถนน บ๎านหนองไฮ หมูํ
ที่ 3 สายนานายค า 
จ าปาหอม ไป นานาง
ทองผัด  ยิ้มประเสริฐ  

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- - 350,000 - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

40 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 จากบ๎านนายเฉลิม  
ไป บ๎านนาง สมบูรณ๑     
สิงชัย  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าจากบ๎าน
นายเฉลิม  ไปบ๎านนางสม
บูรณ  สิงชัย 

- - 400,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

41 โครงการวางทํอระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 จาก
บ๎านสารวัตรเสถี ยร ไป
บ๎านนางสมบูรณ๑ สิงห๑
ชัย ยาว 220 เมตร  

 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าขนาด
กว๎าง  0.40 เมตร ยาว 
220 เมตร 
พิกัด 

0207307 . 
0207148 

1780288 . 
1780347 

- 

 

 

- 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการว างทํอระบาย
น้ าบ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3  รอบหมูํบ๎าน 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ยาว 
217 เมตร 

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

43 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 
ภายในหมูํบ๎าน  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ ายาว 
207 เมตร 

- - - 350,000 - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 ซอยบ๎านนางเครือบ 
ใจบุญ ไปบ๎านนางค าไฮ  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าซอยบ๎าน
นางเครือบ ใจบุญ ไป 
บ๎านนางค าไฮ  

- - - 350,000 - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

45 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . ซอยบ๎านนาง
สาคร ไป บ๎านนางบุญ
โฮม 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ท าถนนคอนกรีตซอยบ๎าน
นางสาคร ไป บ๎านนางบุญ
โฮม  

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

46
. 

โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงรางระบายน้ า
เสียในหมูํบ๎าน บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ซํอมแซมปรับปรุงราง
ระบายน้ าเสียในหมูํบ๎าน  

- - - - 350,000 ซํอมแซม
ปรับปรุงราง
ระบายน้ า
เสีย จ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

47 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 ค๎ุมใต๎ 

เพื่อการระบาย
ของน้ าเสียสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

วางทํอระบายน้ า บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 ค๎ุมใต๎  

- - - - 350,000 วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการ ปรับปรุงถนน
เข๎า พื้นที่ การเกษตร 
บ๎านโนนทองหลาง หมูํ
ที่ 4 สายหน๎าโรงเรียน
ข๎างล าห๎วย  

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน ขนาดกว๎าง 
4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร พิกัด 
102.22453892526
268+16.10771223
299909  

350,000 

 

- - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

49 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านโนน
ทองหลาง หมูํที่ 4 ซอย
หลังหมูํบ๎าน  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 450 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใ น
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

50 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คส ล .  บ๎านโนน
ทองหลาง หมูํที่ 4
สาธารณะไปวัดตลอด 
สาย  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 

260,000 
 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

51 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านโนน
ทองหลาง สายหลัง
หมูํบ๎านตลอดสาย  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านโนน
ทองหลาง  หมูํที่ 4  
- สายที่ 1 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3020 ไป 
บล็อกคอนเวิร๑ส นานาย
มิตร  เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 จากทางหลวง 
อบจ.3020 ไป ซอยข๎าง
โรงเรียนบ๎านโนน
ทองหลางเดิม 
- สายที่ 3 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3020 ไป 
ฟาร๑มนางเสาร๑ ชนะชัย 
- สายที่ 4 แยกถนน 
อบจ . 3020 ไป
ถนนลาดยางสาย
แก๎งคร๎อ–ทํามะไฟหวาน 
ข๎างตังอ านวย 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สาย ที่ 1 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 637 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 
- สาย ที่ 3 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 650 เมตร  
- สายที่ 4 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 

290,000 - - - - กํอสร๎างถนน
จ านวน 4 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใ น
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

53 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ า  บ๎านโนนทองหลาง 
หมูํที่4 ข๎างถนนลาดยาง  

เพื่อเพิ่มชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ยาว 
250 เมตร 

500,000 - - - - วางทํอระบาย
น้ า จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านโนนทองหลาง 
หมูํที่ 4 ตํอจากถนน 
คสล . เดิมซอยหลัง
หมูํบ๎าน ไปทางแยกทาง
สาธารณะ 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 120 เมตร 

- 300,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

55 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านโนน
ทองหลาง หมูํที่ 4 
(จากทางแยก อบจ .
3020 ข๎างโรงเรียนเกํา 
ไป พื้นที่การเกษตร) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังเดิม
ขนาดกว๎างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร 

- 490,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

56 กํอสร๎างถนน คสล . 
บ๎านโนนทองหลาง หมูํ
ที่ 4 ตํอจากเดิมรอบ
หมูํบ๎าน  

 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 
พิกัด 
102.22291283814
585+16.10723152
4295784 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการเสริมถนนลูกรัง  
บ๎านโนนทองหลาง หมูํที่ 
4 ถนน เข๎าพื้นที่
การเ กษตรสายข๎าง
โรงเรียนเกําตลอดสาย  

เสริม ถนน ลูกรัง
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

เสริมถนนลูกรัง กว๎าง 
4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

- - 350,000 - - เสริมถนน
ลูกรัง
จ านวน 1  
สาย  
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎าง  คสล . 
บ๎านโนนทองหลาง หมูํที่ 
4 บริเวณซอยหลังหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนางศรีจันทร๑ มี
เงิน ไปศาลปูุตา 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

การกํอสร๎าง  คสล . 
บริเวณซอยหลัง
หมูํบ๎าน จากบ๎านนาง
ศรีจันทร๑ มีเงิน ไปศาล
ปูุตา ม.4 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

59 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน เข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านโนน
ทองหลาง หมูํที่ 4  
- สายที่ 1 จากสายข๎าง
สะพานล าห๎วย ไปบล็อก
คอนเวิร๑ส เลยนานายมิตร 
เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 แยกถนน อบจ.
3020 ไปถนนลาดยาง 
ข๎างตังอ านวยฟาร๑ม 

ปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 จากสายข๎าง
สะพานล าห๎วย ไป
บล็อกคอนเวิร๑ส เลยนา
นายมิตร เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 แยกถนน 
อบจ . 3020 ไป
ถนนลาดยางสาย  
แก๎งคร๎อ – ทํามะไฟ
หวาน ข๎างตังอ านวย
ฟาร๑ม 

- - 350,000 - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 2 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการยกระดับผิว
ถนนเพื่อการเกษตร  
บ๎านโนนทองหลาง หมูํ
ที่ 4  เส๎นข๎างสะพานไป
ฝายน้ าล๎นให๎สูงขึ้น
พร๎อมซํอมแซมถนนที่
เกิดจากน้ ากัดเซาะขาด
หลังบล็อกคอนเวิร๑ค 
บ๎านโนนทองหลาง 

ยกระดับผิวถนน
พร๎อมซํอมแซม
ถนนที่เกิดจากน้ า
กัดเซาะ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ยกระดับผิวถนนให๎สูงขึ้น
พร๎อมซํอมแซมถนนที่เกิด
จากน้ ากั ดเซาะ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 800 ยาว 

- - - 350,000 - ยกระดับผิว
ถนนพร๎อม
ซํอมแซม
ถนนที่เกิด
จากน้ ากัด
เซาะจ านวน 
1  สาย  
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

61 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 5 บ๎านสระ
แต๎ เร่ิมจากหมูํบ๎าน  ไป
ทางหลวง 201  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 150 เมตร  

350,000 

 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 เส๎นจากบ๎านสระแต๎
ไปบ๎านปุาเส้ียว  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

350,000 

 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านสระแต๎  
หมูํที่ 5    
- สายที่ 1 จากถนน
คอนกรีตทางออกบ๎าน
ทางทิศตะวันตก ถึง 
บ๎านหนองมะเขือ 
ต าบลหนองขาม 
- สายที่ 2 จากถนน
คอนกรีตทางออกบ๎าน
ด๎านทิศตะวันตก ถึง ล า
ห๎วยเส้ียว เขตต าบล
หนองขาม 
- สายที่ 3 จากถนน
คอนกรีตทา งออกบ๎าน
ด๎านทิศตก ถึง อํางเก็บ
น้ าชลประทาน 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 985 เมตร 

264,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 4 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใ น
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

64 โครงการปรับปรุงรํอง
น้ า บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 5 
จากบ๎านพํอมี  ไปบ๎าน
แมํสุริยันต๑  

ปรับปรุง ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ปรับปรุงรํองระบายน้ า 
ยาว 200 เมตร 

350,000 

 

- - - - ปรับปรุง
รํอง ระบาย
น้ า จ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการซํอมแซมรํ อง
ระบา ยน้ าเสียภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านสระแต๎ 
หมูํที่ 5  

ซํอมแซม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ซํอมแซมรํองระบายน้ าเสีย 
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว 400 
เมตร  

350,000 - - - - ซํอมแซม
รํองระบาย
น้ าเสีย 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

66 โครงการปรับปรุงทํอ
ระบายน้ าข๎ามล าห๎วย
เส้ียว บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 บริเวณทางข๎ามล า
ห๎วยเส้ียวรอยตํอเขต
ต าบลหนองขาม 

ปรับปรุง ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ปรับปรุงทํอระบาย 2 จุด จุด
ละ 14 เมตร 

85,000 - - - - ปรับปรุงทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

67 กํอสร๎างถนน คสล .บ๎าน
สระแต๎ หมูํที่ 5 จาก
บ๎านสระแต๎  ไปสวนภู
สวยชลประทาน  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 200 เมตร พิกัด 
102.2424127306793 +
16.137995711762809 

- 350,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาเพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 จากบ๎านนายสาย
ทอง แสนสุนนท๑ ไปอําง
เก็บน้ าชลประทาน 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 140 เมตร 

- 300,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาเพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 (สายทางจากถนน 
คสล .เดิม บ๎านสระแต๎ 
ไป เขตรอยตํอบ๎าน
หนองมะเขือ ต .หนอง
ขาม) 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ท าการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตขนาดกว๎าง 4 
เมตรยาว 164 เมตร  

- 370,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

70 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านสระแต๎ 
หมูํที่ 5 
- สายที่ 1 ( จาก
ทางออกบ๎านสระแต๎ ไป 
พื้นที่การเกษตรบ๎านปุา
เส้ียว) 
- สายที่ 2 ( จาก
ทางออกบ๎านสระแต๎ ไป 
พื้นที่การเกษตรอํางเก็บ
น้ าชลประทาน ) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังเดิม 
- สายที่ 1 กว๎างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 700 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 

- 340,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 2 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการซํอมแซมรํ อง
ระบายน้ าเสีย  บ๎านสระ
แต๎ หมูํที่ 5 จากบ๎าน
นายทองแดง กันชัยภูมิ 
ไปร๎านค๎าชุมชน  

ซํอมแซม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ซํอมแซมรํองระบายน้ า
เสีย กว๎าง 0.30 เมตร 
ยาว 217 เมตร  

- 350,000 - - - ซํอมแซม
รํองระบาย
น้ าเสีย 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 จากบ๎านนายสมปอง 
ไปนานายสัมฤทธิ์  กุล
จันทร๑ 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

การกํอสร๎างถนน คสล .
จากบ๎านนายสมปอง ไป 
นานายสัมฤทธิ์  กุลจันทร๑  

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

73 โครงการวางทํอระบาย
น้ าพร๎อมรางวี บ๎านสระ
แต๎ หมูํที่ 5 จากบ๎าน
นายพีญรัตน๑ จันนวล 
ไป บ๎านนายทองแดง  
กันชัยภูมิ  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าพร๎อม
รางวี จากบ๎านนายพีญ
รัตน๑ จันนวล ไป บ๎านนาย
ทองแดง  กันชัยภูมิ  

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

74 โครงการ วางทํอระบาย
น้ าเสีย บ๎านสระแต๎ หมูํ
ที่ 5 จากบ๎านนาย
สัมฤทธิ์  กุลจันทร๑ ไ ป
บ๎านเดชอุดม  รวงงาม  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าเสียจาก
บ๎านนายสัมฤทธิ์  กุล
จันทร๑ ไป บ๎านเดชอุดม  
รวงงาม  

- - - 350,000 - วางทํอ
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-55- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการวางทํอระบาย
น้ าเสีย บ๎านสระแต๎ หมูํ
ที่ 5 จากบ๎านนาย
ประดิษฐ๑ ริมโพธิ์ ไป
บ๎านสมเกํง  พิมพ๑ทอง 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าเสียจาก
บ๎านนายประดิษฐ๑  ริม
โพธิ์ ไป สมเกํง  พิมพ๑ทอง  

- - - - 350,000 วางทํอ
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-56- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6 
จากนาอาจารย๑สมเพียร 
ไปนานางทองใส  ช๎าง
สุวรรณ(หน๎า kmc)  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 4 ม. ยาว 176 ม.  

350,000 

 

-  - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

77 โครงการลงถนนหิน
คลุก บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 
6 สายทิศใต๎และทิศ
เหนือบ๎าน  

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการลงถนนหินคลุก
สายทิศใต๎และทิศเหนือ
บ๎าน กว๎าง 4 ม . ยาว 
2,000 ม.  

350,000 - - - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-57- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6 
โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร 
- สายที่ 1 จากแยกทาง
หลวงแผํนดิน ทล .201 
ถึง ล าห๎วยเส้ียว ข๎างรุํง
ฤดีรีสอร๑ท 
- สายที่ 2 จากแยกทาง
หลวงแผํนดิน ทล .201 
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
แยกทางไปบ๎านสระแต๎ 
- สายที่ 3 ทางออก
หมูํบ๎านด๎านทิศตะวันตก 
ถึง บ๎านหนองแห๎ว เขต
ต าบลหนองขาม 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 612 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 775 เมตร 

302,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 3 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใ น
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

79 โครงการ กํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า  บ๎านปุาเส้ียว 
หมูํที่ 6 จากแยกบ๎าน
นางบุญมา บันลือศรีสกุล 
ไป บ๎านนายประยุทธ 
ดอนน๎อย 

เพิ่มชํองทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.50 เมตร 

350,000 

 

- - - - วางทํอ
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02 



-58- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านปุาเส้ียว หมูํ
ที่ 6 (สายทางตํอจาก
ถนน ค .ส.ล.เดิม หน๎า
โรงงาน KMC ไปเขต
รอยตํอ บ๎านสระแต๎) 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน  คสล .ขนาด
กว๎าง 4 เมตร  ยาว 220 
เมตร 

- 500,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

81 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล .พร๎อม
บํอพัก ชนิดมีรางวี บ๎าน
ปุาเส้ี ยว หมูํที่ 6 จาก
บ๎านแมํยุํน เ ชิมชัยภูมิ 
ไปสวนแมํหนูกุล ศักดิ์
ดา 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล .พร๎อมบํอพัก ชนิดมี
รางวี ความยาวรวมไมํ
น๎อยกวํา 144 เมตร 

- 439,000 - - - กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

86 โครงการ ปรับปรุงถนน
เข๎าพื้นที่การเกษตร  
บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6 
เลียบล าห๎วยเส้ียว จาก
นานายปัญญา ขอดค า 
ไปนานายหลัก หลุํงเปูา  

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านปุาเส้ียว 
หมูํที่ 6 เลียบล าห๎วยเส้ียว 
จากนานายปัญญา ขอด
ค า ไปนานายหลัก หลุํง
เปูา 

- 

 

350,000 - - - 

 

ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ าพร๎อมรางวี  บ๎านปุา
เส้ียว หมูํที่ 6  จากบ๎าน
แมํยุํน  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วาง ทํอระบายน้ าพร๎อม
รางวี จากบ๎านแมํยุํน ยาว 
207 ม.  

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

83 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านปุานเส้ียว หมูํที่ 
6 ภายในหมูํบ๎าน /รอบ
หมูํบ๎าน  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน/รอบหมูํบ๎าน ม.6   

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง  กองชําง 

84 โครงการซํอมราง
ระบายน้ ามาเป็นวางทํอ
ระบายน้ า บ๎านปุาเส้ียว 
หมูํที่ 6 ภายในหมูํบ๎าน  

ซํอม ชํองทาง
ระบายน้ า เพื่อ ลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ซํอมรางระบายน้ ามาเป็น
วํางทํอระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน ม.6   

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

เพื่อปูองกันน้ าขัง
และระบายน้ าเสีย 

กองชําง 

85 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านปุาเส้ียว หมูํ
ที่ 6 ซอยตัน 2ซอย 
(ซอยบ๎านนายชาย ,ซอย
บ๎านนางส าลี)  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .ซอย
ตัน 2 ซอย (ซอยบ๎านนาย
ชาย ,ซอยบ๎านนางส าลี )
กว๎าง 3 ม. ยาว 100 ม.  

- 

 

- - 162,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
2 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการลงหินคลุก
ถนนพื้นที่การเกษตร 
บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6   

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนนพื้นที่
การเกษตร  ม.6 

- - - 350,000 - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

87 โครงการกํอสร๎างโดมที่
ศาลากลางบ๎าน ม.6    

เพื่อเป็นสถานที่
รองรับประชาชน
ที่รอรับการก
บริการ 

กํอสร๎างโดมที่ศาลา
กลางบ๎าน ม.6    

- - - - 350,000 การรองรับ
การบริการ
ประชาชน 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ภายในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 จากบ๎านนางมะลิ 
หมื่นนอก  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร  

400,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

89 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านศรีสงํา หมูํ
ที่ 7  จากแยกทาง
หลวง อบจ . 3019 ไป
บ๎านนางชื่นกมล กุล
สุวรรณ 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
134 เมตร 

214,000 

 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

90 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านศรีสงํา 
หมูํที่ 7  
- สายที่ 1 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3019 ข๎าง
ร๎าน PK ไปล าห๎วยกลาง 
- สายที่ 2 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3019 ไป
บ๎านนางพริ้ม หาญ
ละคร 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซม 
- สายที่ 1 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร
ร๎าน PK ไป  ล าห๎วย
กลาง 
- สาย ที่ 2 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 50 เมตร 

110,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
2 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการ กํอสร๎างลูก
ระนาดภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 

เพื่อเป็นสัญญาณ
เตือนให๎ลด
ความเร็วของ
ยานพาหนะในจุด
อันตราย 

กํอสร๎างลูกระนาด 100,000 - - - - กํอสร๎างลูก
ระนาด 

ปัญหาการใช๎
ความเร็วในการขับ
ขี่ยานพาหนะในจุด
อันตรายลดลง 

กองชําง 

92 โครงการวางทํอระบาย
น้ า  บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 ตั้งแตํบ๎านครูวิรัตน๑ 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร 

350,000 

 

- - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

93 โครงการวางทํอระบาย
น้ า  บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 ข๎างทางสาธารณะ  
ตํอจากทํอระบายน้ า
เดิม ไป ถนนคอนกรีต
ทางไปบ๎านหนองไฮ 

ปรับปรุง ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า  ตํอจาก
ทํอระบายน้ าเดิม ไป ถนน
คอนกรีตทางไปบ๎านหนอง
ไฮ 

497,000 - - - - วางทํอ
ระบาย น้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการกํอสร๎าง
ถนนดินลูกรัง  บ๎าน
ศรีงํา หมูํที่ 7 ซอย
โรงน้ าแข็งและซอ ย
บ๎านนายส ารอง 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนดินลูกรัง 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  

- 

 

200,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

95 โครงการลงถนนดิน
ลูกรังรอบหมูํบ๎าน 
บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7  

ลง ถนน ดินลูกรัง
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงถนนดินลูกรัง กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

- 250,000 - - - ลงถนนดิน
ลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

96 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล . บ๎าน   
ศรีสงํา หมูํที่ 7 จาก
บ๎านนายเสถียร 
ครองส าราญ ไป
ทางเข๎าซอยบ๎านศรี
พัฒนา (หลังศูนย๑คู
โบต๎า) 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 122 เมตร 

- 299,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-64- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการ กํอสร๎างถนน  
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 ( สายทางแยก
ถนนลาดยาง อบจ .
3019 ไป ข๎างร๎าน PK 
วัสดุกํอสร๎าง) 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 194 เมตร 

- 430,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

98 โครงการกํอสร๎างถนน
แอสฟัลติก 2 เส๎น บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 (ซอย
ศาลากลางบ๎าน)  

 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนแอสฟัลติก 
กว๎าง 4 ม. ยาว 500 ม.  

 

- 450,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

99 โครงการ วางทํอระบาย
น้ า พร๎อมบํอพัก บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 
- จุดที่ 1 (ตํอจากบ๎าน
นายประยงค๑ โคตรมณี 
ไป ทางแยกทางไปบ๎าน
หนองไฮ) 
- จุดที่ 2 (ตํอจากทํอ
เดิม บริเวณข๎างที่เจริญ
มิตร ไป ทางแยกทางไป
บ๎านหนองไฮ) 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.4 เมตร ยาว 181.40 
เมตร 

- 450,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 2 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02 



-65- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการกํอสร๎างถนน
ดินลูกรัง  บ๎านศรีสงํา 
หมูํที่ 7 สายบ๎านนาย 
ทวี พันโยธี  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนดินลูกรัง 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
270 เมตร 

- 

 

- 510,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

101 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 ทางเข๎าหมูํบ๎าน   

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านศรีสงํา พิกัด 
102.26396606170
714+16.09599359
3184 

- - 100,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างถนน
แอสฟัสท๑ติก 2 เส๎น 
บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 
(ซอยบ๎านหนองไฮ)  

 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนแอสฟัลติก 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 450,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

103 โครงการวางทํอระบาย
น้ ารอบหมูํบ๎าน พร๎อม
บํอพัก บ๎านศรีสงํา หมูํ
ที่ 7  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.40 เมตร ยาว 217 
เมตร 

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-66- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 จากบ๎านนางสุพรรณี 
แสนแก๎ว ไ ปบ๎านนาย
อุบล ละครพล  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 จากบ๎าน
นางสุพรรณี แสนแก๎ว ไ ป
บ๎านนายอุบล ละครพล 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

105 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 จาก บ๎าน เทิดไทองค๑
ราชัน  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 จากบ๎าน
เทิดไทองค๑ราชัน  

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

106 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 จากบ๎านสมมาย ภูสี
ลิต  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 จากบ๎าน
สมมาย ภูสีลิต 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

107 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 จากบ๎านนางลิน หงส๑
ภูเขียว 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 จากบ๎าน
นางลิน หงส๑ภูเขียว 

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 
จากบ๎านน.ส.สิทธิพร ชมพู
วิเศษ ม.7 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . 
บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 
จากบ๎านน .ส .สิทธิพร 
ชมพูวิเศษ ม.7 

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

109 โครงการลงดินลูกลัง  บ๎าน
ศรีสงํา หมูํที่ 7 ซอยโรง
น้ าแข็ง 

ลงดินลูกรังถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินลูกรัง บ๎านศรีสงํา 
หมูํที่ 7 ซอยโรงน้ าแข็ง 

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างถนน  
คสล. บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 
จ านวน 3 สาย 

สายที่ 1 บ๎านนางลิน  

สายที่ 2 บ๎านนางสมพิศ   

สายที่ 3 ซอยเทิดไท๎  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .       
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
175 เมตร 

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
3 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 ถนนสายแก๎งคร๎อ    
- นาแก   

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า บ๎านศรี
สงํา หมูํที่ 7 ถนนสาย
แก๎งคร๎อ - นาแก   

- - - - 350,000 วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

112 โครงการปรับปรุง
ศาลากลางบ๎านศรีสงํา 
หมูํที่ 7 

เพื่อเพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวกและ
ได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงศาลากลางบ๎าน
ศรีสงํา  

- - - - 350,000 การ
ปรับปรุง
ศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อเป็นสถานที่
รองรับของ
ประชาชน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 สายบ๎านนาย
นิยม ฝาชัยภูมิ ไป
หนองนกเขียน  

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,100 เมตร  

350,000 - - -  ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

114 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 สายหนอง
เครือดําง ไป  นานาย
ทองม๎วน ตํอติด  

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,300 เมตร 

350,000 - - - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

115 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 บ๎านนายนิยม 
มาชัยภูมิ ไปบ๎าน แมํ
ค ามูล จ าเริญพันธ๑  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 156 เมตร 

350,000 

 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านหนอง
ตูม หมูํที่ 8  
- สายที่ 1 ทางออก
หมูํบ๎านด๎านทิศเหนือ 
จากถนนลาดยางส าย
แก๎งคร๎อ –  นาแก ไป 
หนองแคดั่ง 
- สา ยที่ 2 แยกทาง
หลวง อบจ . 3019 ไป
หนองนกเขียน ทางแยก
บ๎านแสงเจริญ ม.11 
- สายที่ 3 จากออก
หมูํบ๎านด๎านทิศ
ตะวันตก ไป แยกทาง
หลวง อบจ.3019-ฝาย
นิวซีแลนด๑ 
- สายที่ 4 จากทางออก
บ๎านหนอ งตูมด๎านทิศ
ตะวันตก (วัดปุา ) ไป
ทางแยกไปฝาย
นิวซีแลนด๑ 

ปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 715 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,865 เมตร 
- สายที่ 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
 

334,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
5 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 - สายที่ 5 จาก
ทางออกหมูํบ๎านด๎าน
ทิศตะวันตก ไปกุดหิน 

 - สายที่ 5 กว๎าง 3.5 ยาว 
200 เมตร 

ยกยอดมา - - - -    

118 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองตูม หมูํ
ที่ 8 จาก บ๎านนาย 
ดวง  ไป บ๎านนางฟุด 
บ ารุงเช้ือ  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.50 เมตร  

440,000 - - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

119 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 สายบ๎ านนาง
แจํ มจันทร๑  เหมือน
หมั่น ไป ฝาย
นิวซีแลนด๑ 

ลงหินคลุกถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 2,800 เมตร 

- 500,000 - - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการ ปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 
- สายที่ 1 (จากถนนสาย
บ๎านนายบุญเลิศ อิ่ม
อารมณ๑ ไป พื้นที่
การเกษตร บ๎านนายพร
สิทธิ์ คามกระสบ) 
- สายที่ 2 (สายทางจาก
บ๎านนายบุญยงค๑ สิทธิ์
มงคล ไป พื้นที่การเกษตร
ทางไปล าห๎วยกลาง) 
- สายที่ 3 (สายทางแยก 
อบจ .3019 ไป พื้นที่
การเกษตรบ๎านนายทอง
คูณ แก๎วมูลมุข) 
- สายที่ 4 (สายทางแยก
จากทางหลวง อบจ .
3019 ไป  พื้นที่
การเกษตร ทางไปฝาย
นิวซีแลนด๑ 

ปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุง ซํอมแซม ผิว
จราจรถนนลูกรังเดิม 
- สายที่ 1 กว๎างเฉลี่ย   
4 เมตร  ยาว 309 
เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง เฉลี่ย   
4 เมตร  ยาว 649 
เมตร 
- สายที่ 3 กว๎างเฉลี่ย      
4 เมตร  ยาว 180 
เมตร 
- สายที่ 4 กว๎างเฉลี่ย      
4 เมตร  ยาว 650  
เมตร 

- 470,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
5 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



-73- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 บ๎านนายถาวร 
พาลี  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร  
พิกัด 
02045808 .020493
7 – 
1780377.1780575 

- 

 

 

350,000 - - - 

 

 

กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

122 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 บ๎านนายถาวร 
พาลี  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร 

- 648,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

123 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากถนน 
คสล .เดิมบ๎านนางจัน
ดา ไปล าห๎วยกลาง  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 140 เมตร 

- 340,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

124 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากถนน 
คสล . เดิมบ๎านนาย
ถาวร พาลี ไปสุดซอย 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
3 เมตร ยาว 36 เมตร 

- 66,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากบ๎านนาย
เผ่ิง  หมื่นภักดี ไปฝาย
ชลประทานล าห๎วย
กลาง 

ลงหินคลุกถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 

- - 350,000 - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

126 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 สายบ๎านนาย
สุพล  ใจโปรํง ไปบ๎าน
นายธนากร หวังกอด
กลาง  

ลงหินคลุกถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 250,000 - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการท า
การเกษตรในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 
 

กองชําง 

127 โครงการ กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  บ๎านหนอง
ตูม หมูํที่ 8 บ๎านพํอ
สุนทร  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
ยาว 207 เมตร 

- - 350,000 - - กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

128 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านหนองตูม หมูํ
ที่ 8 ตามถนนสาย
แก๎งคร๎อ-นาแก  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 350 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.50 เมตร 

- - 500,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการวางทํอระบาย
น้ าพร๎อมรางวี  บ๎าน
หนองตูม หมูํที่ 8 จาก
บ๎านแมํพุด บ ารุงเช้ือ 
ไปบ๎านนางเลียง 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าพร๎อม
รางวีจากบ๎ านแมํพุด  
บ ารุงเช้ือ ไปนางเลียง  

- - 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

130 โครงการ กํอสร๎าง ถนน 
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากบ๎านนาย
ถาวร  พาลี ไป บ๎าน
นายธนากร  หวังกอด
กลาง  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .จาก
บ๎านนายถาวร  พ าลี ไป 
บ๎านนายธนากร หวังกอด
กลาง  

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการกํอสร๎างถนน  
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 บ๎านนาย
จันทร๑ แก๎วพรม  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการกํอสร๎างถนน  
คสล.บ๎านนายจันทร๑ แก๎ว
พรม ม 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

132 โครงการวางทํอระบาย
น้ าพร๎อมรางวี  บ๎าน
หนองตูม หมูํที่ 8 จาก
บ๎านนายวันชัย  พงษ๑
อุดทา ไปบ๎านนายทอง
สา  อุทัยแพน  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าพร๎อม
รางวี จากบ๎านนายวันชัย  
พงษ๑อุดทา ไป บ๎านนาย
ทองสา  อุทัยแพน 

- - - 350,000 - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

133 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากบ๎านนาย
ผึ่ง  หมื่นภั กดี ไปบ๎าน
นายวิโรจน๑  เช่ือหนอง
ทอน  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คส ล .จาก
บ๎านนายผึ่ง  หมื่นภั กดี 
ไปบ๎านนายวิโรจน๑  เช่ือ
หนองทอน  

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

134 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากบ๎านนาย
บุญยง สิทธิมงคล  ไป
ล าห๎วยกลาง  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .จาก
บ๎านนายบุญยงค๑  สิทธิ
มงคล  ไปล าห๎วยกลาง  

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



-77- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 โครงการลงหินคลุก
ถนน  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 สายบ๎านนาย
วิเชียร  แก๎วิทม ไปกุด
หิน  

ลงหินคลุกถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 

- - - 350,000 - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

136 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 จากบ๎านนาย
วิเชียร แก๎วทิม  ไปกุด
หิน 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .จาก
บ๎านนายวิเชียร  แก๎วทิม  
ไป กุดหิน  

- - - - 350,000 กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

137 โครงการซํอมแซมราง
ระบายน้ าเพื่อปรับปรุง
เป็นทํอระบายน้ า
พร๎อมบํอพัก รางวี  
บ๎านหนองตูม หมูํที่ 8 
จากบ๎านแมํที ไปบ๎าน
แมํค าเบา  จุลทะวํา 

ซํอมแซม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ซํอมแซมรางระบายน้ า
เพื่อปรับปรุงเป็นทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 
รางวีจากบ๎านแมํที ไป 
บ๎านแมํค าเบา  จุลทะวํา  

- - - - 350,000 ซํอมแซม
ราง ระบาย
น้ า จ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-78- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล . โดยลงหินคลุก
ผิวจราจร บ๎านแก๎ง
อรุณ หมูํที่ 9 สาย ไป
บ๎านสระแต๎ 9 

ลงหินคลุก ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน คสล . โดย
ลงหินคลุกผิวจราจร กว๎าง 
4 เมตร ยาว 1,300 
เมตร 

350,000 - - - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

139 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล . บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 ตั้งแตํถนน
ทางหลวงหมายเลข 
201 ไป บ๎านนายชู  
คงสามหมอ (ค๎ุมไกํชน)  

ปรับปรุงถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

350,000 - - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

140 โครงการปรับปรุงและ
ท าถนน คสล .  บ๎าน
แก๎งอรุณ หมูํที่ 9 จาก
ถนนทางหลวง
หมายเลข 201 ไป
บ๎านนางวนิดา  แสน
สุข  

ปรับปรุงและท า
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงและท าถนน 
คสล. ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

400,000 

 

- - - - ปรับปรุง
และท าถนน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-79- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

141 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านแก๎งอรุณ หมูํ
ที่ 9 จากถนน
หมายเลข 201  ไป
บ๎านนายประสาท 
ปราบวิชิต (เส๎นทาง
เข๎าสูํอํางเก็บน้ าล า
ห๎วยยางตอนต๎น ข๎าง
บ๎านสวนภูสวยและ
เส๎นบ๎านนายนิวัฒน๑ 
ถึงบ๎านนายไสว  ทอง
แสง)  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

142 โครงกา รกํอสร๎างถนน 
คสล. ซอยร๎านลาบ ไป
บ๎านนางวนิดา  

 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตา ยาว 200 เมตร 
พิกัด 
0205985 .0205654 
– 
1784512.1784851 

430,000 

 

 

- - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-80- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตรบ๎านแก๎ง
อรุณ  หมูํที่ 9  
- สายที่ 1 จากถนนทาง
หลวงแผํนดิน ทล .201 
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
พื้นที่การเกษตรข๎าง
บํอนไกํเดิม 
- สายที่ 2 จากทาง
หลวงแผํนดิน ทล. 201 
ถึง พื้นที่การเกษตร อําง
เก็บน้ าชลประทาน 
- สายที่ 3 จากแยกทาง
หลวงแก๎งคร๎อ –  ทํา
มะไฟหวาน อบจ .
2353 ถึง พื้นที่
การเกษตรวังขอนแดง 
- สายที่ 4 จากแยกทาง
หลวงแผํนดิน 201 ถึง 
พื้นที่การเกษตรข๎าง
ร๎านอาหารครัวครูเริญ 

ปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเข๎า
พื้นที่การเกษตร 
 - สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
- สายที่ 4 กว๎าง 3.5 
เมตร ยาว 300 เมตร 

440,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
4 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



-81- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการปรับปรุงถนน
โดยใช๎หินคลุก บ๎าน
แก๎งอรุณ หมูํที่ 9 ค๎ุม
วังขอนแดง  

ปรับปรุง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนโดยใช๎หิน
คลุก กว๎าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- 350,000 - - - ปรับปรุง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

145 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านแก๎ง
อรุณ หมูํที่ 9 
- สายที่ 1 (สายทาง
แยก ทล . 201 ไป 
พื้นที่การเกษตร ซอย
สนามชนไกํ(เดิม)) 
- สายที่ 2 (สายทาง
แยก ทล . 201 ไป 
พื้นที่การเกษตร ซอย
ครัวครูเริญ) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
สายที่ 1 กว๎าง  4 เมตร  
ยาว 664 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- 250,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
2 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการงานกํอสร๎าง
ถนน  คสล . บ๎านแก๎ง
อรุณ หมูํที่ 9 (สาย
ทางจากถนนคอนกรีต
เดิม ไป พื้นที่
การเกษตร วังขอน
แดง) 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎าง ถนน  คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 190 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

430,000 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 

 

กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

147 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล .พร๎อม
บํอพัก บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 จากบริเวณ
ข๎างทางสาธารณะ (ค๎ุม
สวนภูสวย ) ไปท๎าย
หมูํบ๎าน 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล .พร๎อมบํอพัก ยาว 
153.5 เมตร  

- 300,000 - - - กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการวาง ทํอระบาย
น้ า บ๎านแก๎งอรุณ หมุํที่ 
9 ค๎ุมสวนภูสวย  

เพิ่มชํองทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 300 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.50 เมตร 

- 350,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

149 โครงการ วางทํอระบาย
น้ า บ๎านแก๎งอรุณ หมูํที่ 
9 ค๎ุมสวนภูสวย เร่ิมที่
บ๎านนางนุดี เอ็มปรีย๑  
บ๎านเลขที่ 29 ม.9 ไป
บ๎านนางเกษม  บุญเกิด  

เพิ่มชํองทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ยาว 
800 เมตร 

- 800,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

150 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน  คสล. บ๎านแก๎ง
อรุณ หมุํที่ 9 จากค๎ุมวัง
ขอนแ ดงสูํสวนภูสวย
บ๎านนาย สุระชัย  ไป
บ๎านนายชู คงสามหมอ 
สะพานล าห๎วย  

กํอสร๎างสะพาน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างสะพาน คสล. - 400,000 - - - กํอสร๎าง
สะพาน
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

151 โครงการลงหินคลุกถนน 
บ๎านแก๎งอรุณ หมูํที่ 9 
จากถนน ทล .201 ไป
อํางเก็บน้ าห๎วยยาง
ตอนต๎น  

ลงหินคลุกถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ลงหินคลุกถนน กว๎าง 
4 เมตร ยาว 800 
เมตร 

- - 350,000 - - ลงหินคลุก
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าเสีย  บ๎าน
แก๎งอรุณ หมูํที่ 9 จาก
บ๎านนางนุดี แอมปรีย๑ 
ตํอจากเดิม  ไปบ๎าน
สวนภูสวย 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าเสีย
จากบ๎านนางนุดี แอมปรีย๑ 
ตํอจากเดิมไปบ๎านสวนภู
สวย   

- - 350,000 - - กํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า
เสียจ านวน 
1 สาย 

เพื่อปูองกันน้ าขัง
และระบายน้ าเสีย 

กองชําง 

153 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาถนน  บ๎านแก๎ง
อรุณ หมูํที่ 9 เส๎นครัว
ครูเริญตํอจากบ๎านนาง
วนิดา ไปบ๎านนายเบ๎า  

ปรับปรุงและ
พัฒนาถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงและพัฒนาถนน
เส๎นครัวครูเริญตํอจาก
บ๎านนางวนิดาไปบ๎านนาย
เบ๎า 

- - - 350,000 - ปรับปรุง
และพัฒนา
ถนนจ านวน 
1 สาย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

กองชําง 

154 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 ตํอจากเดิมค๎ุม
บ๎านวังขอนแดง 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล.ตํอจาก
เดิมค๎ุมบ๎านวังขอนแดง ม .
9 

- - - - 350,000 ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก  บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 จากสามแยก 
ไป ปุาขยะเทศบาล
ต าบลแก๎งคร๎อ  

กํอสร๎างถนนหิน
คลุก เพื่อเพิ่ม
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนหิน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

156 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านศรี
พัฒนา หมูํที่ 10 
- สายที่ 1 จากทางแยก
ถนนลูกรัง (บริเวณทาง
ไปประปาหมูํบ๎าน ) ถึง 
ล าห๎วยกลาง นาตาอึ่ง) 
- สายที่ 2 จากทางแยก
ถนนคอนกรีต (บริเวณ
ทางไปวัดปุา ) ถึง ทาง
แยกถนนคอนกรีตไป
ฝายแก๎งคร๎อ 
- สายที่ 3 จากทางแยก
ถนนคอนกรีต (บริเวณ
ศาลากลางบ๎าน ) ถึง 
ทางไปฝายนิวซีแลนด๑ 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
- สายที่ 3 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

365,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
3 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



-86- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 ตํอจากเดิม
บ๎านนางประยวน  อา
รีย๑  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

158 ปรับปรุงถนนหินคลุก  
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 
10 จากบ๎าน นายวิ
รัตน๑  ไป บ๎านนางกัณ
ฤทัย  

ปรับปรุง ถนน หิน
คลุกเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

- 

 

 

350,000 - - - ปรับปรุง
ถนนหิน
คลุกจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านศรี
พัฒนา หมูํที่ 10 (จาก
ทางออกบ๎านศรีพัฒนา 
ไป พื้นที่การเกษตรล า
ห๎วยกลาง(นาตาอึ่ง)) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
กว๎าง  4  เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

- 290,000 - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

160 กํอสร๎างถนน คสล . 
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 
10 จากบ๎านนาย
ปารีส ไปบ๎านนางประ
ยวน  อารีย๑   

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 
พิกัด 
102.24923546814
583+16.09534358
3510545 

- 500,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

161 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 จากศาลา
กลางบ๎านศรีพัฒนา
หลังเกํา ไปนานายแวว 
ตาปราบ 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 123 เมตร 

- 300,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการ กํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยมระบายน้ า 
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 
10 (สายทางพื้นที่
การเกษตร ทางไปนา
ตาอึ่ง) 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างทํอลอด เหลี่ยม
ระบายน้ า กว๎าง 
1.80×1.80 เมตร ยาว 
6 เมตร จ านวน 1 ชํอง  

- 180,000 - - - กํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยม
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
ชํอง 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

163 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล .บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 จากศาลา
กลางบ๎า น ไปทางลาด
ยางสายโนนทองหลาง  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร 

- 

 

- 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีพัฒนา หมูํ
ที่ 10 จากบ๎านนายแวว  
ตาปราบตลอดสาย  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล.จาก
บ๎านนายแวว  ตาปราบ
ตลอดสาย ม.10 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

165 โครงการปรับปรุงถนน
สายสาธารณะ  บ๎านศรี
พัฒนา หมูํที่ 10 เส๎น
จากบ๎านนางสมพิษ 
พรมดา ไปบ๎านนายทรง
ศิลป์ อุทัยเรือง   

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนว๎าง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

166 โครงการปรับปรุงถนน
สาธารณะ โดยอัดบดลง
หินคลุก บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 เส๎นจากทาง
แยก หน๎าบ๎านนาย
ปรีชา ธงภักดี ไป บ๎าน
นางค าปูน ไชยบุปผา  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนสาธารณะ 
อัดบดลงหินคลุกกว๎าง 
6 เมตร ยาว 100 
เมตร  

- - - 350,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

167 โครงการ กํอสร๎างถนน
หินคลุก  บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10  จากบ๎านนาย
ปะรีด ไป บ๎านนางนง
เยาว๑  

กํอสร๎างถนนหิน
คลุกเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  

- 

 

- - - 500,000 กํอสร๎าง
ถนนหิน
คลุกจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร  บ๎านแสง
เจริญ หมูํที่ 11 
- สายที่ 1 จากถนน
คอนกรีตเดิมทางออก
บ๎านด๎านทิศใต๎ ถึง 
ฝายทํายํานาง ล าห๎วย
อีดําน 
- สายที่ 2 จากแยก
ทางข๎ามฝายทํายํานาง 
ถึง พื้นที่การเกษตร
ด๎านทิศตะวันตก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเ พื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
- สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

394,000 - - - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
2 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

169 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 ตํอจากสระ
หนองนกเขียน ไป 
นายสากล  ดวง
วิญญาณ  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 กํอสร๎างถนน คสล . 
บ๎านแสงเจริญ หมูํที่ 
11 จากประปา ไป
บ๎านนายกองเงิน  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 
พิกัด 
0205193 .0205199 
– 
1779796.1779668 

350,000 - - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

171 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านแสงเจริญ หมูํ
ที่ 11 จากบ๎านนาง
ประนอม  บุบผา ไป
บ๎านนายอุทัย  โคตร
นาวัง  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ยาว 
217 เมตร 

350,000 - - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

172 โครงการปรับปรุงทาง
ข๎ามสะพานล าห๎วยทํา
ยํานาง บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่  11  บริเวณ
สะพานทํายํานาง 

ปรับปรุงทางข๎าม
สะพาน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงทางข๎ามสะพาน
ล าห๎วยทํายํานาง 

110,000 - - - - ปรับปรุง
ทางข๎าม
สะพาน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

173 โครงการ กํอสร๎างถนน
ดินไปพื้นที่การเกษตร
พร๎อมปักแนวเขต  
บ๎านแสงเจริญ หมูํที่ 
11 จากทางออก
หมูํบ๎าน  ไปฝายหินทิ้ง
ทํายํานาง  

กํอสร๎างถนนดิน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนดิน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

- 

 

 

250,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนดิน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

174 โครงการงานปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านแสง
เจริญ หมูํที่ 11 (สาย
ทางสุดถนนคอนกรีต 
ไป พื้นที่การเกษตรทํา
ยํานาง) 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
กว๎างเฉลี่ย  4 เมตร  ยาว 
1,100 เมตร 

- 290,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

175 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 บริเวณบ๎าน
นายทวี พิมพ๑ศรี ไป
บ๎านนายค า ตัน ต๎น
ไพร ี 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน คสล . กว๎าง 
3.20 เมตร ยาว 34 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

- 

 

49,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล .พร๎อม
บํอพักชนิดมีรางวี 
บ๎านแสงเจริญ หมูํที่ 
11 จากบ๎านพํอบุญ
เล่ือน แสงวุฒิ ไปแยก
กลางหมูํบ๎านบ๎านนาง
ประนอม บุปผา 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล .พร๎อมบํอพักชนิดมี
รางวี ความยาวรวมไมํ
น๎อยกวํา 100 เมตร 

- 307,000 - - - กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

177 โครงการงานวางทํอ
ระบายน้ า พร๎อมบํอ
พัก บ๎านแสงเจริญ หมูํ
ที่ 11 (จากบ๎านนาง
ดวงตา เช้ือหนองทอน 
ไป ทางแยกทางหลวง 
อบจ.3019) 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบาย น้ า        
ยาว 145.82 เมตร 

- 400,000 - - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

178 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านแสงเจริญ หมูํ
ที่ 11 จากบ๎า นผู๎ชํวย
เหลาทอง  ปวงประชัง 
ไปสระหนองนกเขียน 
ทั้ง 2 ข๎าง  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ยาว 
217 เมตร 

- 

 

- 350,000 - - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

179 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า  บ๎านแสง
เจริญ หมู๐ที่ 11 จาก
บ๎านนายทองค า ไป
บ๎านแมํขาน  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว 
220 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 – 0.50  พิกัด 
0205417 .0205860 
– 1779855.177841 

- 

 

 

350,000 - - - กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

180 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 จากประปา
หมูํบ๎าน  ไปลาดยาง
แก๎งคร๎อ-นาแก 

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4 เมตร ยาว 400 เมตร 
 

- - 865,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

181 โครงการ กํอสร๎างร าง
ระบายน้ า  บ๎านแสง
เจริญ หมูํที่ 11 จาก
บ๎าน แมํบัวสี นาทาม
ไป บ๎านนายวิรัต      
จุลทะวํา ยาว 207 ม. 
หมูํที่ 11 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
ยาว 207 เมตร  

- - 350,000 - - กํอสร๎างราง
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

182 โครงการวางทํอระบาย
น้ า บ๎านแสงเจริญ หมูํ
ที่ 11 จากบ๎านนาย 
ก าพล ไปบ๎านนางบุผา  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 350 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  
0.50 เมตร 

- - 350,000 - - วางระบาย
น้ า จ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 จากบ๎าน
นางกองพันธ๑  มณี
พันธ๑ ไป บ๎านนางทอง
ใส พิมพ๑ศรี  

กํอสร๎างถนนคสล .
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .จาก
บ๎านนางกองพันธ๑  มณี
พันธ๑ ไป บ๎านนางทองใส
พิมพ๑ศรี  
ม.11 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนคสล .
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

184 โครงการวางทํอระบาย
น้ าแบบรางวี บ๎านแสง
เจริญ หมูํที่ 11 จาก
บ๎านแมํสั้ น  ไป บ๎าน
นายก าพล  บุปผา 

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าแบบราง
วี จากบ๎านแมํสัน ไป บ๎าน
นายก าพล  บุปผา ม.11 

- - 350,000 - - วางระบาย
น้ า จ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

185 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่  11 จากบ๎าน
นายสวัสดิ์ ไปบ๎านนาย
วิรัตน๑ ช านาญกุล 

กํอสร๎างถนนคสล .
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
3 เมตร ยาว 50 เมตร 

- - 350,000 - - กํอสร๎าง
ถนนคสล .
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

186 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 จาก ศาลา
ประชาคม ถึงบ๎านนาย  
อุทัย อ านาจ  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . จาก
บ๎านศาลาประชาคม ไป
บ๎านนายอุทัย อ านาจ 
พิกัด 
102.24893838820
265 + 
16.077162234283
612 

- 

 

- - 100,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 

187 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแสงเจริญ 
หมูํที่ 11 ถนนรอบ
หมูํบ๎านเส๎นหลังตลอด
สาย  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร 

- - - - 350,000 กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการกํอสร๎างรั้ว
รอบ อบต .ชํองสาม
หมอ  

เพิ่มความ
ปลอดภัยจากการ
บุกรุกของ
บุคคลภายนอก 
และเป็นการปรับ
ภูมิทัศน๑ให๎
สวยงาม 

กํอสร๎างรั้วรอบ อบต .ชํอง
สามหมอ 

480,000 

 

- - - - กํอสร๎างรั้ว
รอบ อบต .
ชํองสาม
หมอ 
จ านวน 1 
แหํง 

ความปลอดภัยจาก
การบุกรุกของ
บุคคลภายนอก 
และภูมิทัศน๑
สวยงามมากขึ้น 

กองชําง 

189 โครงการกํอสร๎าง
หลังคาคลุมส านักงาน 
อบต.ชํองสามหมอ 

เพิ่มความสะดวก
และสถานที่ใน
การท ากิจกรรม 
ปูองกันแดดและ
ฝน 

กํอสร๎างหลังคาคลุม
ระหวํางส านักงาน อบต .
ชํองสามหมอ กับ
หอประชุมชํองสามหมอ 

500,000 - - - - กํอสร๎าง
หลังคาคลุม
จ านวน 1 
หลัง 

ความสะดวกและ
สถานที่ท ากิจกรรม
ภายในบริเวณ 
อบต .ชํองสามหมอ 
มีมากขึ้น 

กองชําง 

190 โครงการตํอเติมอาคาร
ส านักงาน อบต .ชํอง
สามหมอ 

เพื่อตํอเติมขยาย
สัดสํวนอาคารให๎
มีความกว๎างมาก
ขึ้น ลดความ
แออัดใน
ส านักงานและเพิ่ม
ความสะดวกให๎ผู๎
มาติดตํอราชการ 

ตํอเติมอาคารส านักงาน 
อบต . ชํองสามหมอ 
บริเวณด๎านหลังสองจุด 
ให๎ยาวออกไป 

500,000 - - - - ตํอเติม
อาคาร
ส านักงาน 
จ านวน 2 
จุด 

ส านักงานมีพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
ความสะดวกใน
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู๎เข๎า
มาติดตํอราชการ 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-98- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 โครงการปรับปรุง
ห๎องน้ าส๎วมชั้นบน
ส านักงาน อบต .ชํอง
สามหมอ 

ปรับปรุงห๎องน้ า
ส๎วมชั้นบน
ส านักงานให๎
สวยงามและแก๎ไข
จุดที่ช ารุด รองรับ
การใช๎ห๎องประชุม
ชั้น 

ปรับปรุงห๎องน้ าส๎วมชั้น
บนส านักงาน อบต .ชํอง
สามหมอ 

150,000 

 

- - - - ปรับปรุง
ห๎องน้ าส๎วม 
จ านวน 1 ที่ 

ห๎องน้ าได๎รับการ
ปรับปรุงในสํวนที่
ช ารุด และมีความ
สวยงามมากขึ้น  

กองชําง 

192 โครงการ กํอสร๎างลาน 
คสล . ภายใน
ส านักงาน อบต .ชํอง
สามหมอ 3 จุด 

เพื่อขยายพื้นที่ 
และความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ภายในบริเวณ 
อบต . ชํองสาม
หมอ 

กํอสร๎างลาน คสล. 3 จุด 
- จุดที่ 1ข๎างหอประชุม 
อบต .ชํองสามหมอ ด๎าน
ทิศตะวันตก 
- จุดที่ 2 บริเวณรอบ
อาคารศูนย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิตและผู๎สูงอายุ 
อบต.ชํองสามหมอ 
- จุดที่ 3 โรงจอด
รถดับเพลิง อบต.ชํองสาม
หมอ 

- 300,000 - - - เทลาน 
คสล.จ านวน 
1 จุด 

มีพื้นที่และเพิ่ม
ความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมมากขึ้น 

กองชําง 

193 โครงการขุดบํอฝัง
กลบขึ้เถ๎า 

เพื่อฝังกลบเศษ
ขี้เถ๎าที่เหลือจาก
การเผาขยะของ
เตาเผาขยะ 

ขุดบํอฝังกลบขี้เถ๎า ขนาด
กว๎าง 15 เมตร ยาว 25 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปู
แผํนยางรองกันซึม 

95,000 - - - - ขุดบํอฝัง
กรบขี้เถ๎า 1 
บํอ 

เศษขี้เถ๎าจากการ
เผาขยะของเตาเผา
ขยะมีที่ฝังกลบ 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-99- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

194 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑
เพิ่มความนําอยูํ
และความ
เหมาะสมแกํการ
เรียนการสอนแกํ
เด็กปฐมวัย 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

- - 30,000 - - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ ศพด .
บ๎านแสงเจริญ 
จ านวน 1 แหํง 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสง
เจริญ มีความนํา
อยูํและความ
เหมาะสมแกํการ
เรียนการสอนแกํ
เด็กปฐมวัยเพิ่ม
มากขึ้น 

กองชําง 

195 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู๎ รํางกาย 
อารมณ๑ และสังคม
ด๎วยสนามเด็กเลํน 

จัดหาสนามเด็ก
เลํนเพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎ในการ
พัฒนาสมอง แกํ
เด็กและนักเรียน 
โรงเรียนบ๎าน
หนองแสง 

สร๎างสนามเด็กเลํน
โรงเรียนบ๎านหนอง
แสง 

64,500 64,500 - - - สนามเด็กเลํน
จ านวน 1 
สนาม 

เด็กและนักเรียน
มีสนามเด็กเลํน
ส าหรับกิจกรรม
นันทนาการ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

รวม 195 โครงการ - - 19,137,500 18,972,500 17,905,000 5,862,000 4,000,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อปูองกันแก๎ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

พนักงาน อบต .ชํองสาม
หมอ และประชาขนใน
เขตต าบลชํองสามหมอ 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความรู๎ในปูองกัน
และแก๎ไขปัญาไฟ
ปุาและหมอกควัน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุา 

เพื่อทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาใน
การปูองกันและ
การดับไฟปุา 

อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
ของต าบลชํองสามหมอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 จ านวนร๎อย
ละ 90 ของ
อาสาสมัคร
เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎มีการทบทวน
การปูองกันไฟปุา
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 55,000 55,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย เพื่อ
ควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษ 

เพื่อจํายโครงการก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย เพื่อควบคุม
และก าจัดภาวะมลพิษ 
เชํน จ๎างเหมาเอกชน
ด าเนินการตํางๆ ในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในเขต
ต าบลชํองสามหมอ และ
คําใช๎จํายตํางๆ ในการ
ก าจัดขยะ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของจ านวน
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 
ถูกก าจัด 

ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 
ในเขตต าบลชํอง
สามหมอ มีจ านวน
ลดลงและก าจัดได๎
รวดเร็วมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
และสํงเสริมการก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 

สนับสนุนและ
สํงเสริมการก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 
เพื่อควบคุมและ
ก าจดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตํอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิ
ภาพ และ
คุณภาพขีวิตของ
ประชาขน 

ครัวเรือนในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร๎อย
ละของ
ครัวเรือนที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 
ในเขตต าบลชํอง
สามหมอ มีจ านวน
ลดลงและก าจัดได๎
รวดเร็วมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่ังซ้ือถังขยะ
ของแตํละหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีถังขยะ
ทั่วถึงมากขึ้น 

ซ้ือถังขยะให๎หมูํบ๎านทั้ง 
11 หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 - ร๎อยละ 
100 ของ
หมูํบ๎านใน
ต าบลชํอง
สามหมอ มี
ถังขยะ 

มีถังขยะทั่วถึง 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการทิ้ง
ขยะ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการรํวมใจคัด
แยกขยะรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไปรู๎จักการคัด
แยกขยะกํอนทิ้ง 

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

20,000 20,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
รู๎จักการคัดแยก
ขยะกํอนทิ้งอยําง
ถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการติดปูาย
รณรงค๑ห๎ามทิ้งขยะทุก
หมูํบ๎าน 

เพื่อติดปูาย
รณรงค๑ห๎ามทิ้ง
ขยะ 

ติดปูายรณรงค๑ห๎ามทิ้ง
ขยะในพื้นที่สาธารณะทั้ง 
11 หมูํบ๎าน ในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ติดปูายครบ
ทั้ง 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับรู๎ในจุดห๎ามทิ้ง
ขยะ 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 60,000 610,000 590,000 590,000 550,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร๎างฝาย
ชะลอน้ า  

สร๎างฝายชะลอน้ า
ตามแหลํงน้ า
ธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ า 

สร๎างฝายชะลอน้ าขนาด
เล็กในแหลํงน้ าธรรมชาติ
ในเขตต าบลชํองสามหมอ 

- - 44,000 44,000 44,000 สร๎างฝาย
ชะลอน้ า
ครบทั้ง 11 
หมูํบ๎าน 

มีฝายชะลอน้ าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าใน
แหลํงน้ าธรรมชาติ 

กองชําง 

รวม 1 โครงการ - - - - 44,000 44,000 44,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

เพื่อสํงเสริม 
รณรงค๑ไมํทิ้งขยะ 
ของเสีย ลงใน
แหลํงน้ าธรรมชาติ 

แหลํงน้ าธรรมชาติในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนแหลํง
น้ าธรรมชาติที่
ได๎ด าเนินการ 

แหลํงน้ าธรรมชาติ
ในเขตต าบลชํอง
สามหมอ ได๎รับการ
อนุรักษ๑ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจุลินทรีย๑ (em 
ball) บ าบัดน้ าเสียใน
แหลํงน้ า 

สํงเสริมการจัดท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
น้ าหมักจุลินทรีย๑ 
และจุลินทรย๑ (em 
ball) 

แหลํงน้ าธรรมชาติในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนแหลํง
น้ าธรรมชาติที่
ได๎ด าเนินการ 

น้ าเสียในแหลํงน้ า
ธรรมชาติในเขต
ต าบลชํองสามหมอ
ได๎รับการบ าบัด 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการปลูกปุา อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ “ จิต
อาสา สร๎างปุารักษ๑น้ า 

เพื่อรณรงค๑ให๎
ประชาชนรํวมกัน
อนุรักษ๑ธรรมชาติ 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการและ
ต๎นไม๎ที่ปลูก 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ปลูกปุาและ
ทรัพยากรปุาไม๎เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการฟื้นฟู
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อฟื้นฟู
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติ 

จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
สํวนรํวมและสร๎าง
จิตส านึกในการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อรํวมกันปลูก
ปุาในวันส าคัญ 

จัดกิจกรรมปลูกปุาในวัน
ส าคัญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการและ
ต๎นไม๎ที่ปลูก 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
สํวนรํวมในการปลูก
ปุาเพือเฉลิมพระ
เกียรติในวันส าคัญ 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 50,000 - - - 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    3. ยุทศาสตร์พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจน 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุํม
อาชีพสตรี  

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุํมอาชีพสตรี 

กลุํมอาชีพสตรีในต าบล
ชํองสามหมอได๎พัฒนา
ศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

กลุํมอาชีพสตรีใน
ต าบลชํองสามหมอ
ได๎พัฒนาศักยภาพ
ในการประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสํงเสริมอบรม
อาชีพระยะสั้น 

สํงเสริมการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุํม นักเรียนผู๎สูงวัย และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการฝึกอบรม
สํงเสริมอาชีพคน
พิการ/ผู๎ดูแลคนพิการ  

เพื่อฝึกอบรม
สํงเสริมอาชีพคน
พิการ /ผู๎ดูแลคน
พิการ 

คนพิการ /ผู๎ดูแลคนพิการ 
ในเขตต าบลชํองสามหมอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

คนพิการ /ผู๎ดูแลคน
พิการ มีความรู๎ใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑ 
สินค๎าชุมชน 

พัฒนาทักษะการ
ประดิษฐ๑และ
สร๎างสรรค๑
ผลิตภัณฑ๑ บรรจุ
ภัณฑ๑ และสินค๎า
ชุมชน 

กลุํมอาชีพ นักเรียน
โรงเรียนผู๎สูงวัย และ
ประชาชนทั่วไป 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ทักษะและความคิด
สร๎างสรรค๑ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ๑ 
บรรจุภัณฑ๑ และ
สินค๎าชุมชนมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4 โครงการ - - 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
    3. ยุทศาสตร์พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจน 
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มผลผลิต
ข๎าวตํอไรํให๎สูงขึ้น 

อบรมให๎ความรู๎
เกษตรกรถึง
วิธีการเพิ่มผลผลิต
ข๎าวตํอไรํ 

เกษตรกรในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 - เกษตรกรร๎อย
ละ 50 เข๎า
รํวมโครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ในการเพิ่ม
ผลผลิตข๎าวตํอไรํ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมกลุํมผู๎เลี้ยง
ปลาและสัตว๑น้ า 

สํงเสริมกลุํมผู๎
เล้ียงปลาและสัตว๑
น้ า 

กลุํมผู๎เลี้ยงปลาและสัตว๑
น้ าในเขตต าบลชํองสาม
หมอ 

25,000 25,000 25,000 25,000 - กลุํมผู๎เลี้ยง
ปลาและสัตว๑
น้ าร๎อยละ 50 
เข๎ารํวม
โครงการ  

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความได๎รับการ
สํงเสริมในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ปลาและสัตว๑น้ า 

ส านักงานปลัด 

3 โครง การ สํงเสริมการ
ผลิตผักพื้นบ๎าน /
สมุนไพร 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนผลิตผัก
พื้นบ๎าน/สมุนไพร 

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎และได๎รับ
การสํงเสริมในการ
ผลิตผักพื้นบ๎าน /
สมุนไพรมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาการเพาะเห็ด
เชิงการค๎า 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาการเพาะ
เห็ดเชิงการค๎า 

เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

25,000 25,000 25,000 25,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎และได๎รับ
สํงเสริมพัฒนาการ
เพาะเห็ดเชิงการค๎า
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
อ๎อย 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตอ๎อย 

เกษตรกรผ๎ูปลูกอ๎อยใน
เขตต าบลชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน
เกษตรกรผ๎ู
ปลูกอ๎อยร๎อย
ละ 50 เข๎า
รํวมโครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตอ๎อยเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
    3. ยุทศาสตร์พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจน 
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการแปลงสาธิตไรํ
นาสวนผสมตามแนว
พระราชด าริ 

สํงเสริมสนับสนุน
การด าเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยูํแบบพอเพียง 
ไรํนาสวนผสม 
ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และ
ระดับองค๑กร  

เกษตรกรในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เกษตรกรมีความรู๎
ในการท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสานเพิ่ มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการผลิตสาร    
ชีวภัณฑ๑และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

ให๎ความรู๎ในการ
ผลิตสารชีวภัณฑ๑
และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ในการผลิต
สารชีวภัณฑ๑และน้ า
หมักชีภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการปลูกผักสวน
ครัวในวัสดุเหลือใช๎ 

ให๎ความรู๎ในการ
ปลูกผักสวนครัว
ในวัสดุเหลือใช ๎

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

10,000 10,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ในการปลูก
ผักสวนครัวในวัสดุ
เหลือใช๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 260,000 260,000 250,000 250,000 30,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชัยภูมิ “บ๎าน
สวย เมืองสุข” 

เพื่อสํงเสริมการ
รํวมมือกันพัฒนา 
ท าความสะอาด
หมูํบ๎านของ
ประชาชนในพื้นท 

หมูํบ๎านทั้ง 11 หมูํบ๎าน 
ในเขตต าบลชํองสามหมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่
รํวมกันท ากิจกรรม
การท าความสะอาด
หมูํบ๎าน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการศึกษาดูงาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อุํนไอรัก
คลายความหนาว 
สายน้ าแหํง
รัตนโกสินทร๑ 

สํงเสริมให๎
บุคลากรของ 
อบต . ชํองสาม
หมอ และ
ประชาชนทั่วไป 
ได๎ศึกษาและมี
ความรู๎ในโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแกํคณะ
ผู๎บริหาร บุคลากร 
สมาชิกสภา นักเรียนผู๎สูง
วัย และประชาชนทั่วไป
ในเขตต าบลชํองสามหมอ 
และศึกษาดูงาน 

- 255,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ และ
ได๎ศึกษาดูงาน
น ามาใช๎เพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการสํงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อสํงแสริมและ
เรียนรู๎เกี่ยวกับ
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียน
ชุมชนบ๎าน   
แก๎งคร๎อหนองไผํ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ๎านแก๎งคร๎อหนองไผํ 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเศรษกิจ
พอเพียงมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 10,000 285,000 330,000 330,000 320,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร .) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพื่อจํายตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร .) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

พนักงาน อบต .ชํองสาม
หมอ และประชาชนใน
เขตต าบลชํองสามหมอ 

- 200,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน ( อปพร .) 
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

เพื่อซ๎อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อปพร .  ต าบลชํองสาม
หมอ 

12,000 12,000 30,000 30,000 30,000 อปพร . 
ต าบลชํอง
สามหมอ 
ร๎อยละ 90 
เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความพร๎อมและ
ช านาญในแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลปี
ใหมํ 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปี
ใหมํ 

อปพร . และพนักงาน 
อบต . ชํองสามหมอ 
รํวมกันตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 จุดบริการ
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ในชํวงเทศกาลปี
ใหมํ มีจุดพักและ
จุดบริการ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 

อปพร . และพนักงาน 
อบต . ชํองสามหมอ 
รํวมกันตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 จุดบริการ
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ มีจุดพัก
และจุดบริการ 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ ทบทวน อป
พร. ในต าบลชํองสาม
หมอ 

เพื่อฝึกทบทวน 
อปพร . ให๎มีความ
พร๎อมและความ
ช านาญในหน๎าที่ 

อปพร . ต าบลชํองสาม
หมอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร . 
ต าบลชํอง
สามหมอ
ร๎อยละ 90 
เข๎ารํวม
โครงการ 

อปพร . ต าบลชํอง
สามหมอได๎รับการ
ฝึกทบทวนให๎มี
ความพร๎อมและ
ความช านาญใน
หน๎าที่มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการปูองกันเด็ก
จมน้ า 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีจิตส านึก
และรู๎วิธีชํวยเหลือ
และปูองกันเด็ก
จมน้ า 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
จิตส านึกและรู๎วิธี
ชํวยเหลือและ
ปูองกันเด็กจมน้ า
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 372,000 572,000 750,000 750,000 750,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎นอก สถานที่
เพื่อเสริม สร๎าง
พัฒนาการของเด็ก  

เพื่อเสริมสร๎าง
พัฒนาการของ
เด็ก 

สถานศึกษาในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

- 25,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
เรียนรู๎และมี
พัฒนาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 

เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
โรงเรียน 

สถานศึกษาในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานลัด 

3 โครงการงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการพัฒนา
เด็ก   

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหํงชาติของนักเรียนใน
พื้นที่ต าบลชํองสามหมอ
เข๎ารํวมท ากิจกรรม
จ านวน 
200 คน 

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละ  
100 ของ
เด็กที่มา
รํวมงานเห็น
ความส าคัญ
ในวันเด็ก
แหํงชาติ
เป็นอยํางดี 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การพัฒนาเด็ก 

ส านักงานปลัด 

4 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําจัดการ
เรียนการสอนของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 
 

สนับสนุนคํา
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแสงเจริญ 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ (อายุ 2-5 ปี) 
ในอัตราคนละ 1,700 
บาท 

- 61,200 - - - จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของเด็กใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ
ได๎รับการ
อุดหนุน 

ลดภาระคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา 

อุดหนุนคําใช๎จําย
ในการจัด
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแสงเจริญ 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ   3-5) ปีในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแสง
เจริญ ดังนี้ 
- คําอุปกรณ๑การเรียน 
(อัตราคนละ 200 บาท/
ป)ี จ านวน 4,600 บาท  
- คําหนังสือเรียน จ านวน 
(อัตราคนละ 200 บาท/
ป)ี 4,600 บาท 
- คําเครื่องแบบนักเรียน 
(อัตราคนละ 300 บาท/
ป)ี จ านวน 6,900 บาท 
- คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (อัตราคนละ 430
บาท /ปี) จ านวน 9,890 
บาท 

20,000 25,990 - - - จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของเด็ก
ปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ
ได๎รับการ
อุดหนุน 

ลดภาระคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครองเ ด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

ส านักงานลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา 

อุดหนุนคําใช๎จําย
ในการจัด
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแสงเจริญ 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี ) ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแสง
เจริญ 
 

- - 347,850 363,310 378,770 จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของเด็ก
ปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ
ได๎รับการ
อุดหนุน 

ลดภาระคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

ส านักงานลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา 
เพื่อจํายเป็นคําอาหาร
กลางวันให๎กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านแสงเจริญ 

เพื่อจํายเป็น
คําอาหารกลางวัน
ให๎เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

เด็กปฐมวัยวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแสง
เจริญ ในอัตรามื้อละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน 

263,000 220,500 - - - จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของเด็ก
ปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 
ได๎
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

ลดภาระคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการมีสํวนรํวม
ระหวํางผู๎น าชุมชน 
ผู๎ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมระหวําง
ผู๎น าชุมชน 
ผู๎ปกครอง ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

ผู๎น าชุมชน ผู๎ปกครอง ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎น าชุมชน 
ผู๎ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ ได๎พบปะ
และมีสํวนรํวมใน
ด าเนินการของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

ส านักงานลัด 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการเข๎า
คํายพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนด๎านดนตรีและ
ดุริยางค๑ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน
ด๎านดนตรีและ
ดุริยางค๑ โรงเรียน
ชุมชนบ๎าน
แก๎งคร๎อ-หนองไผํ
( สาขาบ๎านปุา
เส้ียว) 

ผู๎เรียนด๎านดนตรีและ
ดุริยางค๑ ในโรงเรียน
ชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อ-หนอง
ไผํ (สาขาบ๎านปุาเส้ียว) 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เรียนดนตรีและ
ดุริยางค๑ในโรงเรียน
ชุมชนบ๎าน
แก๎งคร๎อ- หนองไผํ 
(สาขาบ๎านปุาเส้ียว ) 
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงานลัด 

10 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ๎านหนองแสงวิทยา 
โรงเรียนบ๎านหนองไฮ 
และ โรงเรียนชุมชนบ๎าน
แก๎งคร๎อ- หนองไผํ (สาขา
บ๎านปุาเส้ียว)  

972,000 872,000 972,000 972,000 972,000 จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของนักเรียน 
ในสังกัด 
สพฐ .ในเขต 
อบต . ชํอง
สามหมอ ได๎
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

ลดภาระคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครอง
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ .ในเขต อบต .
ชํองสามหมอ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการประดิษฐ๑สื่อ
การเรียนการสอนด๎วย
วัสดุเหลือใช๎  

เพื่อเรียนรู๎ และมี
ความคิด
สร๎างสรรค๑ในการ
น าวัสดุเหลือใช๎มา
ประดิษฐ๑ส่ือการ
เรียนการสอน 

ผู๎ปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสงเจริญ 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎และ
ความคิดสร๎างสรรค๑
ในการวัสดุเหลือใช๎
มาประดิษฐ๑ส่ือการ
เรียนการสอน 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการวันแมํ
แหํงชาติ 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดงานวัน
แมํ 

จัดกิจกรรมงานวันแมํ
แหํงชาติ 

10,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ100
ของคน
รํวมงานวัน
แมํแหํงชาติ  
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของวัน
แมํแหํงชาติ 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการแขํงขันกีฬา
ศูนย๑เด็กเล็กในต าบล
ชํองสามหมอ 

สํงเสริมการเลํน
กีฬาเพื่อสุขภาพ
แข็งแรงและสร๎าง
ความสามัคคีให๎
เด็กในศูนย๑เด็ก
เล็ก 

แขํงขันกีฬาศูนย๑เด็กเล็ก
ในต าบลชํองสามหมอ 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร๎อย
ละ 90 ของ
เด็กในศูนย๑
เด็กเล็ก เข๎า
รํวม
โครงการ 

เด็กในศูนย๑เด็กเล็ก
ที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีความสามัคคีและ
มีความสนใจการ
เลํนกีฬามากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการอุดหนุน
อาหารเสริมนม 

เป็นคําอาหาร
เสริมนมแกํเด็กใน
โรงเรียนที่อยูํเขต
พื้นที่ต าบลชํอง
สามหมอ 

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
ถึง ป.6  

610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของ
เปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กใน
กลุํมเปูาหมายได๎รับ
อาหารเสริมนม 
และแบํงเบาภาระ
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-117- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎และเข๎าคําย
วิทยาศาสตร๑ 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร๑ให๎แกํ
เด็กและเยาวชน 

เด็ก เยาวชน และครูของ
สถานศึกษาในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อย
ละ 90 มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
วิทยาศาสตร๑
มากขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎และความ
เข๎าใจใน
วิทยาศาสตร๑มาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

16 โครงการเฝูาระวัง
โภชนาการในเด็กวัย
เรียน 

สํงเสริมการเฝูา
ระวังโภชการใน
เด็กวัยเรียน 

เด็ก เยาวชน และครูของ
สถานศึกษาในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

9,480 9,480 15,000 15,000 15,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อย
ละ 90 มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
เฝูาระวัง
โภชนาการใน
เด็กวัยเรียน
มากขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการเฝูา
ระวังโภชนาการ
ในเด็กวัยเรียน 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎เด็กปฐมวัย
ท๎องถิ่นไทยผํานการ
เลํน 

สํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู๎วัย
เรียนรู๎การละเลํน
ของท๎องถิ่น 

เด็กปฐมวัยและครูในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแสง
เจริญ 

- - 30,000 35,000 40,000 กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการร๎อย
ละ 90 

เด็กปฐมวัยที่เข๎า
รํวมโครงการมี
พัฒนาการทาง
อารมณ๑ที่ดีและ
ได๎เรียนรู๎
การละเลํนของ
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการห๎องสมุด
เสริมปัญญา 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการอําน
หนังสือให๎แกํเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแสงเจริญ 

ห๎องสมุดจ านวน 1 ห๎อง
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แสงเจริญ 

- - 30,000 - - ห๎องสมุด
จ านวน 1 ห๎อง 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแสง
เจริญมีความ
สะดวกในการหา
หนังสืออํานมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการวันพํอ
แหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริม
สถาบันครอบครัว 
และเฉลิมฉลอง
พระเกียรติเนื่อง
ในวันพํอแหํงชาติ 

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการให๎
ความส าคัญกับ
สถาบัน
ครอบครัวมาก
ขึ้นและมีโอกาส
รํวมเฉลิมฉลอง
ในวันพํอ
แหํงชาติ 

ส านักงานปลัด 

รวม 19 โครงการ - - 2,044,480 2,109,170 2,339,850 2,330,310 2,340,770    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมตํางๆ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านตามโครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํบ๎านละ 
20 ,000 บาท จ านวน 
11 หมูํบ๎าน  

- 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนหมูํบ๎าน
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

คณะกรรมการ
หมูํบ๎านทั้ง 11 
หมูํบ๎านได๎รับเงิน
อุดหนุนตาม
โครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการขับเคลื่อน
สัตว๑ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ๑ใน
การฉีด เพื่อ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า  

วัคซีน และอุปกรณ๑ในการ
ฉีดเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า ส าหรับสุนัข และ
แมว ในเขตต าบลชํองสาม
หมอ 

- 28,000 28,000 28,000 28,000 จ านวนร๎อยละ 
100 ของสุนัข
และแมว ใน
เขตต าบลชํอง
สามหมอ ได๎รับ
การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าในเขต
ต าบลชํองสาม
หมอ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมวเพื่อปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

สุนัขและแมวในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - สุนัขและแมว
ในเขตต าบล
ชํองสามหมอ
ร๎อยละ 90 
ได๎รับการฉีด
วัคซีน 

สุนัขและแมวใน
เขตต าบลชํอง
สามหมอได๎รับ
การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02
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02/20 



-120- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการควบคุมโรค
มือ เท๎า ปาก  

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคมือ 
เท๎า ปาก 

เด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านแสงเจริญ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนร๎อย
ละ 90 ของ
เปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการ 

โรคมือ เท๎า ปาก 
ในเขตต าบลชํอง
สามหมอลดลง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการรณรงค๑
ควบคุมปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

54,440 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออก
ในเขตต าบล
ชํองสาม
หมอ 

จ านวนผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออกในเขต
ต าบลชํองสามหมอ
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการตรวจสุขภาพ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อตรวจสุขภาพ
ของครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด อบต .ชํอง
สามหมอ 

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนร๎อย
ละ 100 
ของ
เปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการ 

กลุํมเปูาหมายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแสงเจริญ 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย ใน ศพด .
บ๎านแสงเจริญ 

เด็กปฐมวัยใน ศพด .บ๎าน
แสงเจริญ 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนร๎อย
ละ 90 ของ
เปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการ 

กลุํมเปูาหมายได๎รับ
การสํงเสริมสุขภาพ
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-121- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต๎านม 

เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต๎านม 

สตรีในเขตต าบลชํองสาม
หมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต๎านม 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการหมูํบ๎านไมํ
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให๎ เด็ก ใน
หมูํบ๎านมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงไมํขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนหมูํ 2,3,4,๕ ,
6,7,8,9,10,11 

41,000 41,000 41,000 41,000 - เด็ก จ านวน 
1,800 ราย
ในต าบลไมํ
ขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีสุขภาพที่
แข็งแรงไมํขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหนํวย
บริการ ems  

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
หนํวยบริการ 
ems  

พนักงาน อบต .ชํองสาม
หมอ ที่มีหน๎าที่ในหนํวย
บริการ ems  

300,000 25,000 - - - พนักงานใน
หนํวย
บริการ 
ems ทุกคน
เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความ
ช านาญในการท า
หน๎าที่หนํวยบริการ 
ems มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมวเพื่อปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

สุนัขและแมวในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - สุนัขและ
แมวในเขต
ต าบลชํอง
สามหมอ
ร๎อยละ 90 
ได๎รับการฉีด
วัคซีน 

สุนัขและแมวในเขต
ต าบลชํองสามหมอ
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุน
การแพทย๑ฉุกเฉินใน
ต าบลชํองสามหมอ 

เพื่อให๎หนํวย
บริการการแพทย๑
ฉุกเฉินมีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่ได๎รับ
มาตรฐาน 

สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช๎หนํวยบริการ
การแพทย๑ฉุกเฉิน 

 

50,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 - หนํวย
บริการ
การแพทย๑
ฉุกเฉินทุก
หนํวยใน
ต าบลชํอง
สามหมอ
ได๎รับการ
สนับสนุน 

จ านวนเครื่องมื อ
เครื่องใช๎ ในหนํวย
บริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน มีเพิ่มมาก
ขึ้น และสามารถ
น ามาชํวยเหลือผู๎
ประสบเหตุได๎ 

 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมูํบ๎าน 

เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขใน
หมูํบ๎าน 

สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขทั้ง 11 
หมูํบ๎านในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

165,000 165,000 165,000 165,000 - ได๎รับการ
สนับสนุน
ครบทุก
หมูํบ๎าน 

กิจการสาธารณสุข
ในหมูํบ๎านได๎รับการ
สนับสนุน 

ส านักงานปลัด 

รวม 12 โครงการ - - 745,440 684,000 729,000 729,000 353,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อปูองกันและ
สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

50,000 50,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎และใสํใจ
ในสุขภาพของ
ตนมากยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ
การสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการแขํงขันกีฬา
และนันทนาการ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุได๎ก าลัง
กายและมี
กิจกรรม
นันทนาการ
รํวมกัน 

นักเรียนโรงเรียนผู๎สูงวัย 
อบต.ชํองสามหมอ  อบต .
โคกมั่งงอย และ อบต .
โนนสะอาด 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎สูงอายุที่เข๎า
รํวมโครงการได๎
รํวมกันกีฬาและ
มีกิจกรรม
นันทนาการ
รํวมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการติดตามเยี่ยม
ผู๎พิการด๎านความ
เคลื่อนไหว ต าบลชํอง
สามหมอ 

เพื่อตรวจเยี่ยมผู๎
พิการด๎านการ
เคลื่อนไหว 

ผู๎พิการด๎านการ
เคลื่อนไหวในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ผู๎พิการด๎าน
การเคลื่อนไหว
ร๎อยละ 90 
ได๎รับการตรวจ
เยี่ยม 

ผู๎พิการด๎าน
การเคลื่อไหว
ได๎รับการตรวจ
เยี่ยม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4 โครงการ - - 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - - 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนต๎น
กล๎าต๎านภัยยาเสพติด  

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎
เยาวชนตํอต๎านยา
เสพติด 

เด็ก และเยาวชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

150,000 150,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็ก และเยาวชนที่
เข๎ารํวมโครงการ
รับรู๎ถึงภัยและ
ตํอต๎านยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการวัยรุํน วัยใส 
ไมํท๎องกํอนวัย ใสํใจ
สุขภาพ 

เพื่อให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจ และ
วิธีปูองกันปัญหา
การท๎องกํอนวัย
อันควร 

เด็ก และเยาวชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

30,000 30,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ลดปัญหาการท๎อง
กํอนวัยของเด็กและ
เยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการคํายกิจกรรม
สร๎างสรรค๑เยาวชน 

สํงเสริมให๎ความรู๎
แกํเยาวชนให๎มี
ความคิด
สร๎างสรรค๑และมี
พัฒนาการที่ดี 

เยาวชนในเขตต าบลชํอง
สามหมอ 

- - 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เยาวชนที่เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ
ประสบการณ๑การ
เข๎าคํายและมี
พัฒนาการด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค๑
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการภูมิค๎ุมกันวัย
ใสวัยเรียน 

เพื่อให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจ และ
วิธีปูองกันปัญหา
การท๎องกํอนวัย
อันควร 

เด็ก และเยาวชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ลดปัญหาการท๎อง
กํอนวัยของเด็กและ
เยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อรณรงค๑
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
รับรู๎ถึงภัยของยา
เสพติด และรํวมกัน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุญเบิกข๎าว
บูชาพระยาแล 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในโครงการบุญ
เบิกข๎าวบูชาพระ
ยาแล 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ให๎ความส าคัญกับ
บรรพบุรุษ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
อัฐมีบูชา 

สํงเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนา
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ให๎ความส าคัญกับ
พระพุทธศาสนา 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในโครงการจัด
งานวันลอย
กระทง 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ให๎ความส าคัญกับ
ประเพณีวันลอย
กระทงเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการวันผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมและ
รักษาไว๎ซ่ึง
ประเพณีอันดีงาน
ของท๎องถิ่น 
รวมทั้งสํงเสริมให๎
ประชาชน
ตระหนักถึงคุณคํา
ความส าคัญ พลัง
ศักยภาพ ภูมิ
ปัญญาของ
ผู๎สูงอายุ 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
รํวมกันสํงเสริมและ
รักษาไว๎ซ่ึงประเพณี
อันดีงามของ
ท๎องถิ่น และ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ผู๎สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกิจกรรมแหํ
เทียนเข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณี
เข๎าพรรษา 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รํวมกันสืบสาน
ประเพณีเข๎าพรรษา 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการแขํงขันกีฬา
พื้นบ๎าน โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุก
กลุํมวัย 

สํงเสริมและ
อนุรักษ๑การแขํง
กีฬาพื้นบ๎าน 

ประชาชนในเขตต าบล
ชํองสามหมอ 

80,000 80,000 80,000 80,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รํวมกันแขํงและ
อนุรักษ๑กีฬา
พื้นบ๎าน 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎ประสบภัย อ าเภอ
แก๎งคร๎อ 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎ประสบภัย 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแก๎งคร๎อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวนผู๎ที่
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎ประสบภัยได๎รับ
การชํวยเหลือมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 325,000 325,000 325,000 325,000 185,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสํวน
ต าบลและผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

เพื่อจํายเป็นคํา
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
พนักงานสํวน
ต าบล ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น สมาชิก
สภาฯ 

พนักงานสํวนต าบล 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิก
สภาฯ ขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลชํองสามหมอ 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

พนักงานสํวนต าบล 
ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาฯ ได๎รับการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ  

ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาการ
ศักยภาพของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ของ อบต .ชํองสาม
หมอ 

- 20,000 30,000 35,000 40,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน 
องค๑การบริหาร
สํวนต าบลบ๎าน
แก๎ง ตามโครงการ
ศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

อุดหนุนองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านแก๎ง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร๎อย
ละของ
งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

บ๎านแก๎งได๎รับเงิน
อุดหนุนตาม
โครงการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการออกหนํวย
บริการ อบต .เคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายใน
โครงการออก
หนํวยบริการ 
อบต .เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
บริการประชาชน หมูํ 1 - 
11 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

ส านักงานปลัด 

5 คําใช๎จํายในการจัด
งานทางรัฐพิธีและราช
พิธี 

เพื่อจัดงานทางรัฐ
พิธีและราชพิธี 

จัดงานทางรัฐพิธีและราช
พิธี  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวมพิธี 

ผู๎เข๎ารํวมพิธี
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็กพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กร 

เพื่อด าเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ 
ส าหรับการจัดกิจกรรม
และโครงการเฉ ลิมพระ
เกียรติ การด าเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวมพิธี 

ผู๎เข๎ารํวมพิธี
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-130- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได๎ของ
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลชํองสามหมอ 
โดยการปรับปรุงข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎โดย
การปรับปรุง
ข๎อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สินของ
องค๑การบริหารสํวนต าบล
ชํองสามหมอ 

- 150,000 - - - มีอัตราการ
จัดเก็บรายได๎
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดการเก็บ
รายได๎ของ อบต .
ชํองสามหมอ มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

8 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายใน
โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 

ประชุมชี้แจง และจัดเก็บ
ภาษีตามหมูํบ๎าน
เปูาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ
จากผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ช าระภาษีของ
ประชาชนในเขต
ต าบลชํองสาม
หมอ 

กองคลัง 

9 โครงการอบรมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ 
พรบ .ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ.2562 
แกํผู๎น าท๎องที่ ผู๎น า
ท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน 
และพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ อบต .ชํอง
สามหมอ 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ 
พรบ .ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 

จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
พรบ .ภาษี ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 แกํ 
ผู๎น าท๎องที่ ผู๎น าท๎องถิ่น 
ผู๎น าชุมชน และพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ อบต .ชํองสาม
หมอ 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเพิ่มมาก
ขึ้น (ตอบแบบ
ส ารวจ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจใน พรบ .
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ.
2562 เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอบรมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ 
พรบ .ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ.2562 
แกํประชาชนในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ 
พรบ .ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูก
กํอสร๎าง 

จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
พรบ .ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ .2562 
ประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลชํองสามหมอ 

- - - 150,000 150,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเพิ่มมาก
ขึ้น (ตอบแบบ
ส ารวจ) 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจใน พรบ .
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ.
2562 เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

11 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได๎ภายใต๎ 
พรบ .ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ .ศ.2562 
โดยการปรับปรุงข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 
ของ อบต .ชํองสาม
หมอ 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎โดย
การปรับปรุง
ข๎อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน ของ 
อบต.ชํองสามหมอ 

- - 150,000 150,000 150,000 มีอัตราการ
จัดเก็บรายได๎
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดการเก็บ
รายได๎ของ อบต .
ชํองสามหมอ มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

12 โครงการทัศน ศึกษาดู
งานนอกพื้นที่ของ 
ผู๎น าชุมชน , ผู๎บริหาร , 
เจ๎าหน๎าที่ อบต .ชํอง
สามหมอ 

เพื่อศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

ผู๎น าชุมชน ผู๎บริหาร 
เจ๎าหน๎าที่ อบต .ชํองสาม
หมอ 

300,000 300,000 - - - ผู๎น าชุมชน 
ผู๎บริหาร 
เจ๎าหน๎าที่ 
อบต .ชํองสาม
หมอ ร๎อยละ 
80 เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ในการ
พัฒนาท๎องถิ่น
จากทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจัดเวที
ประชาคมแผนพัฒนา 

เพื่อประชาคม
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นในระดับ
หมูํบ๎าน/ต าบล 

ผู๎บริหาร /พนักงาน อบต .
ชํองสามหมอ ผู๎น าชุมชน 
ผู๎น าท๎องที่ ผู๎น าท๎องถิ่น 
และประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคม
ร๎อยละ 60
ของสัดสํวน
ประชาคม 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รํวมพิจารณา 
เสนอแนะ และ
พิจารณา
แผนพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ผู๎บริหาร /พนักงาน อบต .
ชํองสามหมอ ผู๎น าชุมชน 
ผู๎น าท๎องที่ ผู๎น าท๎องถิ่น 
และประชาชนทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
สํวนรํวมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธี อ าเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ 

อุดหนุนสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีของ
อ าเภอแก๎งคร๎อ 

อุดหนุนที่วําการอ าเภอ
แก๎งคร๎อ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
สํวนรํวมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักงานปลัด 

16 โครงการเพิ่มพู น
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
ผู๎บริหาร อบต .ชํอง
สามหมอ 

เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพใน
การบริหารให๎มี
เทคนิคใหมํๆใน
การบริหารงานดี
ยิ่งขึ้น 

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ /
ทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ผู๎บริหารและสมาชิก สภา
จ านวน 24 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ผู๎บริหาร
และสมาชิก
สภา ร๎อยละ 
90 เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน /
ต าบล 

เพื่อจัดเวที
ประชาคม
หมูํบ๎าน/ต าบล 

ผู๎บริหาร /พนักงาน อบต .
ชํองสามหมอ ผู๎น าชุมชน 
ผู๎น าท๎องที่ ผู๎น าท๎องถิ่น 
และประชาชนทั่วไป 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคม
ร๎อยละ 60
ของสัดสํวน
ประชาคม 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รํวมพิจารณา 
เสนอแนะในการ
บริหารงานของ 
อบต.ชํองสามหมอ 

ส านักงานปลัด 

18 โครงการสร๎างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท๑ 

เพื่อ จัดกิจกรรม
สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
สร๎างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท๑ 

ประชาชนใน เขต ต าบล
ชํองสามหมอ 

25,500 25,500 25,500 25,500 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รํวมกิจกรรมและ
ได๎รับการปลูกฝัง
ความปรองดองของ
คนในสังคมมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการสํงเสริม  
เจ๎าหน๎าที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศในต าบล 

เพื่อให๎การ
จัดระบบ
สารสนเทศของ
หนํวยงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เจ๎าหน๎าที่  อบต .ชํองสาม
หมอ ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศในต าบล 

20,000 

 

 

20,000 - - - จ านวน
เจ๎าหน๎าที่
ร๎อยละ 90 
เข๎ารํวม
โครงการ 

เจ๎าหน๎าที่  อบต .
ชํองสามหมอ  ที่มี
หน๎าที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศใน
ต าบลได๎พัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 

รวม 19 โครงการ - - 742,500 1,292,500 1,037,500 1,187,500 867,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงหอกระจาย
ขําว  บ๎านหนองแสง 
หมูํที่ 2 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารตํางๆ ให๎
ประชาชนในพื้นที่
ทราบได๎ดียิ่งขึ้น 

หอกระจายขําวได๎รับการ
ปรับปรุง 

- - 100,000 - - หอกระจาย
ขําวได๎รับ
การ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจาก
การประชาสัมพันธ๑
ด๎วยหอกระจายขําว
เป็นวงกว๎างมากขึ้น 
 

กองชําง 

2 โครงการซํอมแซมหอ
กระจายขําว  บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 ค๎ุม
ชํองสามหมอ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารตํางๆ ให๎
ประชาชนในพื้นที่
ทราบได๎ดียิ่งขึ้น 

หอกระจายขําวได๎รับการ
ปรับปรุง 

- - 100,000 - - หอกระจาย
ขําวได๎รับ
การ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจาก
การประชาสัมพันธ๑
ด๎วยหอกระจายขําว
เป็นวงกว๎างมากขึ้น 
 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําวประจ า
หมูํบ๎าน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารตํางๆ ให๎
ประชาชนในพื้นที่
ทราบได๎ดียิ่งขึ้น 

สร๎างหอกระจายขําว
ประจ าหมูํบ๎าน 

350,000 - - - - หอกระจาย
ขําวจ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจาก
การประชาสัมพันธ๑
ด๎วยหอกระจายขําว
เป็นวงกว๎างมากขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 



-135- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งกล๎อง 
cctv บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 
7 

เพื่อบันทึกภาพ
เหตุการณ๑ที่อาจ
เกี่ยวข๎องกับ
อุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

ติดต้ังกล๎อง cctv 900,000 - - - - จ านวน
กล๎อง cctv  

สามารถดูวีดีโอ
ย๎อนหลัง  เพื่อย๎อน
ดูเหตุการณ๑ส าคัญ
ได๎ 

กองชําง 

5 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายในหมูํบ๎าน  
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 
10 

 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารตํางๆ ให๎
ประชาชนในพื้นที่
ทราบได๎ดียิ่งขึ้น 

ติดต้ังเสียงตามสายใน
หมูํบ๎าน 

- - 30,000 -  ติดต้ังเสียง
ตามสาย
ภายใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจาก
การประชาสัมพันธ๑
ด๎วยหอกระจายขําว
เป็นวงกว๎างมากขึ้น 
 

กองชําง 

รวม 5 โครงการ - - 1,250,000 - 230,000 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้ นพื้น
ทางดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ             
บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 1 
(สายทางแยกทางหลวง 
อบจ .3020 ไป ฝาย
แก๎งคร๎อ) 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

3,777,000 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

2 โครงกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านหนองแสง หมูํที่ 2
ตํอจากเดิมบ๎านนาง
ณัฐวรรณ ไปห๎วยอีดําน  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
๔ ม. ยาว ๘๙๘ ม. 

- 

 

- 2,000,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

3 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล .  บ๎านหนองแสง 
หมูํที่ 2 บ๎านนาย 
สมหมายตํอชีพ ไปบ๎าน 
น.ส.นธวรรณ บ๎านนาย
สงบ  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 ม.ยาว 800 ม. 

- - 1,600,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ กํอสร๎างคลอง
ดาดคอนกรีตสํงน้ าเข๎า
พื้นที่การเกษตร  บ๎าน
หนองแสง หมูํที่ 2  

เพิ่มการรองรับ
การกักเก็บน้ า
สามารถสํงน้ าเข๎า
พื้นที่การเกษตรได๎
ดียิ่งขึ้น 

กํอสร๎าง คลองดาด
คอนกรีตกว๎าง 2.5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตรลึก 
1.5 เมตร 

- 

 

- - 1,000,000 - กํอสร๎าง
คลองดาด
คอนกรีต
จ านวน 1 
แหํง 

เกษตรกรมีน้ าเพื่อ
การเกษตรมาก
ยิ่งขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

5 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลให๎ลึก บ๎าน
หนองไฮ หมูํที่ 3 

เพื่อเพิ่มประมาณ
และการกักเก็บน้ า
บาดาล 

ขุดเจาะบํอบาดาลให๎ลึก 135,000 - 135,000 - - บํอบาดาล
จ านวน 1 
บํอ ได๎ถูกขุด
ให๎ลึกลง 

ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ มี
น้ าบาดาลเพื่อใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากยิ่งขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 3 
ไฟฟูาแรงต่ า  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปยังพื้นที่
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาตามแนว
เสาที่ก าหนดไว๎  

2,500,000 - 2,500,000 - - ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการท า
การเกษตรในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านหนองไฮ หมูํที่ 
3 จากบ๎านนายส ารอง  
แกมเงิน ไป  ถนนทาง
หลวงหมายเลข 201  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 
 

- 1,500,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

8 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3 (สายทางออก
บ๎านหนองไฮ ไป ทาง
แยก ทล.201)  

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร 

- 
 
 
 

1,510,000 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

9 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ บ๎านหนองไฮ 
หมูํที่ 3 (สายทางออก
บ๎านหนองไฮ ไป วัดปุา
บ๎านหนองแสง) 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร 

- 
 
 
 
 

2,790,000 
 

- 
 

- 
 

- ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านหนองไฮ หมูํ
ที่ 3 ตํอจากบ๎านนาย
ส ารอง  ไปถนน ทล . 
201  

 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  
พิกัด  

102.27969068449
885+16.07488290
963806 

- - - 2,000,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านโนนทองหลาง หมูํ
ที่ 4  ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน 25 ต๎น 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปยังพื้นที่
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาตามแนว
เสาที่ก าหนดไว๎ จ านวน 
25 ต๎น 

2,500,000 - 2,500,000 - - ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการท า
การเกษตรในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

12 โครงการกํอสร๎าง ถนน
แอสฟั ลติก  บ๎านโนน
ทองหลาง หมูํที่ 4 สาย
กลางหมูํบ๎าน  

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนแอสฟัลติก 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พิกัด 
10222512838145
85+16.107231524
295784 

900,000 

 

- 900,000 

 

- - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยางที่เป็นหลุม
มาก บ๎านโนนทองหลาง 
หมูํที่ 4 จากปาก
ทางเข๎าหมูํบ๎าน  

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยาง กว๎าง 8 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- - 3,200,000 - - ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

14 โครงการขุดเจาะบํอ
บาลเพื่อการเกษตร หมูํ
ที่ 5 พร๎อมติดต้ังเครื่อง
สูบน้ าแบบเทอร๑ไบน๑ 

เพื่อเพิ่มประมาณ
และการกักเก็บน้ า
บาดาล 

บํอบาดาลพร๎อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบเทอร๑
ไบน๑ 

169,000 - 169,000 - - บํอบาดาล
จ านวน 1 
บํอ ได๎ถูกขุด
ให๎ลึกลง 

ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ มี
น้ าบาดาลเพื่อใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากยิ่งขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

15 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบ๎าน   บ๎าน
สระแต๎หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎าน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน 

- 350,000 - - - ปรับปรุง
ระบบ
ประปา
หมูํบ๎าน 

ประชาชนในพื้นใช๎
น้ าประปาได๎สะดวก
มากขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-141- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลเพื่อการเกษตร  
บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 5 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
และการกักเก็บน้ า
บาดาล 

ขุดเจาะบํอบาดาล - - - 135,000 - จ านวนบํอ
บาดาล 

ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ มี
น้ าบาดาลเพื่อใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากยิ่งขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

17 โครงการ วางทํอระบาย
น้ า บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 5 
ในหมูํบ๎าน  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า กว๎าง 
0.40 ยาว 500 เมตร 

- 

 

 

- - 1,100,000 - วางทํอ
ระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

18 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านปุาเส้ียว หมูํ
ที่ 6 จากทางหลวง 
201  ไปนานางขัน
ทอง เดนค าภา 

 

กํอสร๎าง ถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว  1 ,000 
เมตร พิกัด 

0202996 . 
0202557 

1789285 . 
1789096 

2,120,000 - 2,120,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

แบบ ผ.02/1 



-142- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6 
ไฟฟูาแรงต่ า  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปยังพื้นที่
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาตามแนว
เสาที่ก าหนดไว๎  

2,500,000 - 2,500,000 - - ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการท า
การเกษตรในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ
20 โครงการกํอสร๎างอาคาร

ศูนย๑เด็กเล็กบ๎านปุา
เส้ียว หมูํที่ 6 

เพื่อรองรับเด็กปฐ
วัยในบริเวณ
ใกล๎เคียง 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑เด็ก
เล็กบ๎านปุาเส้ียว หมูํที่ 6 

300,000 300,000 - - - อาคารศูนย๑
เด็กเล็ก
จ านวน 1 
แหํง 

เด็กปฐมวัยในพื้นที่
ใกล๎เคียงได๎เข๎ามา
รับการศึกษาใกล๎
บ๎าน 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ
21 โครงการขยายเขต

ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านศรีสงํา หมูํที่ 7 
ไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 
25 ต๎น 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปยังพื้นที่
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาตามแนว
เสาที่ก าหนดไว๎ จ านวน 
25 ต๎น 

2,500,000 - 2,500,000 - - ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
พื้นที่
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการท า
การเกษตรในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

22 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านหนองตูม หมูํ
ที่ 8 สาย  แก๎งคร๎อ -นา
แก ไปบ๎านนายพิทักษ๑ 
ชัยมงคล  

กํอสร๎างถนน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

- 

 

 

- 1,700,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

แบบ ผ.02/1 



-143- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 (สายทางแยก 
อบจ .3019 ไป หนอง
นกเขียน)  

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

1,490,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนจ านวน 
1 สาย 
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

24 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ  บ๎านหนองตูม
หมูํที่ 8 (สายทางออก
บ๎านหนองตูม ไป ทาง
แยกไปฝายนิวซีแลนด๑) 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

- 
 
 
 
 

2,580,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ถนนจ านวน 
1 สาย 
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-144- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ บ๎านหนองตูม 
หมูํที่ 8 (สายทางแยก 
อบจ .3019 (โรงเรียน
บ๎านโคกงาม ) ไป ฝาย
นิวซีแลนด๑) 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

- 
 
 
 
 

3,970,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

26 โครงการขุดบํอบาดาล 
เพื่อการเกษตร บ๎าน
หนองตูม หมูํที่ 8 

เพื่อเพิ่ม
ประมาณและ
การกักเก็บน้ า
บาดาล 

ขุดเจาะบํอบาดาล บ๎าน
หนองตูม หมูํที่ 8 

- - 135,000 - - บํอบาดาล
จ านวน 1 
บํอ  

ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ มี
น้ าบาดาลเพื่อใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากยิ่งขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

27 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านหนองตูม หมูํ
ที่ 8 สาย แก๎งคร๎อ-นาแก 
ไปบ๎านนายพิทักษ๑  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

- 

 

- - 3,000,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

แบบ ผ.02/1 



-145- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแก๎งอรุณ หมูํ
ที่ 9 จากถนนสาย 201 
ไปฝายน้ าล๎น  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .กว๎าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

- 

 

1,750,000 - - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ
29 โครงการ กํอสร๎างระบบ

ส ารองประปา  บ๎านแก๎ง
อรุณ หมูํที่ 9 ค๎ุมสวนภู
สวย  

เพื่อมีระบบ
ประปาส ารองไว๎
ใช๎ในยามฉุกเฉิน 

กํอสร๎างระบบประปา
ส ารอง ขนาดความจุ 10 
ลูกบาศก๑เมตร พิกัด 
020580.1786119 

- 500,000 - - - ระบบ
ประปา
ส ารอง
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมี
น้ าประปาส ารองใช๎
ในยามฉุกเฉิน 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ
30 โครงการปรับปรุง   

ซํอมแซมถนนชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ  บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 (สายทางแยก 
ทล.201(สวนภูสวย ) ไป 
อํางเก็บน้ าชลประทาน)  

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนชั้น
พื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 890 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

1,420,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 

แบบ ผ.02/1 



-146- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการขยายเขต
น้ าประปาสํวนภูมิภาค
ของบ๎านสวนภูสวย ม.9 

เพื่อขยายเขต
ประปา 

ขยายเขตน้ าประปาสํวน
ภูมิภาคของบ๎านสวนภู
สวย ม.9 

- - 500,000 - - การขยาย
เขตประปา 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎ใช๎ในประปา
อยํางทั่วถึงมากขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ
32 โครงการ ขยายเขต

น้ าประปา  บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 จากครัวครูเจริญ 
ไป บ๎านสวนภูสวย ยาว 
2,000 ม.ขนาด 8 นิ้ว 

ขยายเขตประปา
ให๎ทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตประปา ขนาด 8 
นิ้ว ยาว 2,000 เมตร 

- 

 

- 500,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าประปาใช๎ 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

33 โครงการ กํอสร๎างถนน 
คสล . บ๎านแก๎งอรุณ หมูํ
ที่ 9 จากถนน ทล.201 
บ๎านแมํออ ไป  บ๎านพํอ
เคลือบ   

 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล . กว๎าง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร 
พิกัด 

0205966 .0205948 
– 
1784251.1784424 

- 

 

 

- - 1,100,000 - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-147- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงขยาย
เขตทํอประปาหมูํบ๎า น
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 10  
จากบริเวณสุดเขต
ประปาหมูํบ๎าน ไป 
บริเวณข๎างทางสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎าน 

ขยายเขตประปา
ให๎ทั่วถึงมากขึ้น 

ปรับปรุงขยายเขตทํอ
ประปาหมูํบ๎าน บ๎านศรี
พัฒนา หมูํที่ 10 

93,000 

 

- 93,000 

 

- - ขยายเขต
น้ าประปา 
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

35 โครงการกํอสร๎างประปา
ขนาดกลางบ๎านศรี
พัฒนาหมูํที่ 10 พิกัด 

0203692 . 
0203149 

เพื่อเพิ่มระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กํอสร๎างประปาขนาด
กลาง พิกัด 
0203692.0203149 

- 

 

1,755,600 - - - กํอสร๎าง
ประปา
ขนาดกลาง 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชน ได๎ใช๎
ระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

36 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านศรีพัฒนา หมูํ
ที่ 10 จากบ๎านนายปรา
รีต ไปบ๎านนายประยวน
ตํอจากที่เดิม  

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎าง ถนน  คสล .กว๎าง 
4 เมตร  ยาว 800 เมตร  
พิกัด 
0205371 .0204644 
– 
1782256.1781640 

- 
 

 

- 

 

 

1,700,000 - 

 

 

- กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

 
 

แบบ ผ.02/1 



-148- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนชั้นพื้นทาง   ดิน
ซีเมนต๑ปรับปรุงคุณภาพ   
ด๎วยยางธรรมชาติ         
บ๎านศรีพัฒนา หมูํที่ 10 
(สายทางแยกถนนคอนกรีต 
ไป ศาลเจ๎าพํอขุนหาญ) 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต๑
ปรับปรุงคุณภาพด๎วย
ยางธรรมชาติ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 740 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

1,180,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ถนนจ านวน 
1 สาย 
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

38 กํอสร๎างถนน คสล .จาก
ศาลากลางบ๎าน กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หมูํที่ 10 
พิกัด 
102.245191711826
24+16.0960656892
11446 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนน คสล .ก
ว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พิกัด 
102.2451917118
2624 + 
16.09606568921
1446 

- - 2,000,000 - - กํอสร๎าง
ถนนจ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ควา มปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กรมสํงเสริม
การปกครอง

ท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-149- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ              
ในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาบาดาลขนาด
กลาง  บ๎านศรีพัฒนา 
หมูํที่ 10 ขนาดความจุ 
7 ลูกบาศก๑เมตร  

เพิ่ม ชํองทาง
ระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กํอสร๎างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง 
ขนาดความจุ 7 
ลูกบาศก๑เมตร 
พิกัด 
2004644.17822
37 

- 

 

 

- - 1,760,000 - วางทํอ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

40 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพ ด๎วยยาง
ธรรมชาติ              
บ๎านแสงเจริญ หมูํที่ 
11 (สายทางแยกหนอง
นกเขียน ไป ฝายทํา
ยํานาง) 

ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพด๎วยยาง
ธรรมชาติ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 2,400 
เมตร 

- 
 
 
 
 

4,770,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนน 
จ านวน 1 
สาย 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม ิ

รวม 40 โครงการ - - 13,717,000 29,642,600 26,752,000 10,095,000 - - - - 

 
 

แบบ ผ.02/1 



-150- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห๎วย
ยาง บ๎านแก๎งคร๎อ หมูํที่ 
1 เร่ิมจากสะพานทํา
ช๎าง  

ชํวยให๎การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดขนาด
พื้นที่น้ าทํวม และ
ลดระยะเวลาการ
เกิดน้ าทํวม 

ขุดลอกล าห๎วย กว๎าง 18 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  

- 
 
 
 
 

2,000,000 
 

- 
 

- 
 

- ขุดลอกล า
ห๎วยจ านวน 
1 สาย 

ชํวยเพิ่มการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

2 โครงการ กํอสร๎างฝาย
น้ าล๎นล าห๎วยอีดําน 
บ๎านหนองแสง หมูํที่ 2  

เพิ่มการรองรับ
การกักเก็บน้ าเพื่อ
ไว๎ใช๎ในการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร และ
การปศุสัตว๑  

กํอสร๎างฝายน้ าลด กว๎าง 
50 เมตร สูง 3.50 เมตร 

- - 8,000,000 - - กํอสร๎างฝาย
น้ าล๎น 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร และ
การปศุสัตว๑มาก
ยิ่งขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูม/ิ 

3 โครงการขุดลอกฝายน้ า
ล๎นล าห๎วยกลาง บ๎าน
โนนทองหลาง หมูํที่ 4  

ชํวยให๎การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดขนาด
พื้นที่น้ าทํวม และ
ลดระยะเวลาการ
เกิดน้ าทํวม 

ขุดลอกฝายน้ าล๎น กว๎าง 
150  เมตร ยาว 300
เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร 

- 
 
 
 
 

2,000,000 
 

- 
 

- 
 

- ขุดฝายน้ า
ล๎นจ านวน 
1 สาย 

ชํวยเพิ่มการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-151- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกล าห๎วย
เส้ียว บ๎านสระแต๎ หมูํที่ 
5 

ชํวยให๎การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดขนาด
พื้นที่น้ าทํวม และ
ลดระยะเวลาการ
เกิดน้ าทํวม 

ขุดลอกล าห๎วย กว๎าง 15  
เมตร ยาว 2,300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 

- - 2,000,000 - - ขุดลอกล า
ห๎วยจ านวน 
1 สาย 

ชํวยเพิ่มการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

5 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ าล๎นห๎วยยาง บ๎าน  
ศรีสงํา หมูํ 7 กว๎าง 18 
ม. สูง 2.50 เมตร 

เพิ่มการรองรับ
การกักเก็บน้ าเพื่อ
ไว๎ใช๎ในการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร และ
การปศุสัตว๑  

กํอสร๎างฝายน้ าลด กว๎าง 
18 เมตร สูง 2.50 เมตร 

850,000 

 

- 850,000 

 

- - กํอสร๎างฝาย
น้ าล๎น 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร และ
การปศุสัตว๑มาก
ยิ่งขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

6 โครงการขุดลอกคลอง
ล าห๎วยกลาง บ๎านหนอง
ตูม หมูํที่ 8  

 

ชํวยให๎การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดขนาด
พื้นที่น้ าทํวม และ
ลดระยะเวลาการ
เกิดน้ าทํวม 

ขุดลอกล าห๎วย กว๎าง 18  
เมตร ยาว  3,500 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
พิกัด 
0204583.1781273 

- 

 

- - 3,000,000 - ขุดฝายน้ า
ล๎นจ านวน 
1 สาย 

ชํวยเพิ่มการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าทํวมขัง 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



-152- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวัง
ขอนแดง  บ๎านแก๎งอรุณ 
หมูํที่ 9 

ชะลอการไหล
ของน้ าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าใน
แหลํงน้ า
ธรรมชาติ 

กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวัง
ขอนแดง  

100,000 - 100,000 - - กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติไว๎ใช๎ยาม
หน๎าแล๎ง เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

8 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ฝายห๎วยยางตอนต๎น ค๎ุม
สวนภูสวย 

พัฒนาปรับปรุง
ฝายเพื่อชะลอ
การไหลของน้ า
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าใน
แหลํงน้ า
ธรรมชาติ 

พัฒนาปรังปรุงฝายห๎วย
ยางตอนต๎น 

- - 2,000,000 - - พัฒนา
ปรับปรุง
ฝายจ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติไว๎ใช๎ยาม
หน๎าแล๎ง เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

9 โครงการขยายและ
ปรับปรุงขุดลอกอํางเก็บ
น้ าห๎วยยางต๎น ม.9 

ขยายและ
ปรับปรุงอํางเก็บ
น้ าเพื่อเพิ่มการ
กักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในหน๎าแล๎ง 

ขยายและปรับปรุงขุดลอก
อํางเก็บน้ าห๎วยยางต๎น ม .
9 

- - - 2,000,000 - ขยาย 
ปรับปรุงขุด
ลอกอํางเก็บ
น้ า 1 แหํง 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติไว๎ใช๎ยาม
หน๎าแล๎ง เพิ่มมาก
ขึ้น 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาต๎านยาเสพติด
พร๎อมอุปกรณ๑  บ๎าน
โนนทองหลาง หมูํที่ 4 

เพื่อให๎มีลานกีฬา 
สนับสนุนให๎
ประชาชนหํางไกล
จากยาเสพติด 

ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑ - 

 

- - 2,000,000 - ลานกีฬา
พร๎อม
อุปกรณ๑ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ลานออกก าลังกาย  
 

จ.ชัยภูมิ / 
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น / 

อบจ.ชัยภูมิ 
รวม 10 โครงการ - - 950,000 - 4,950,000 7,000,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1
ฟหกฟกก
02/20 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

รถฟาร๑มแทรกเตอร๑ 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ 
ขนาด 85 แรงม๎า 

1,100,000 - - - - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การศึกษา 

โต๏ะนักเรียน ขนาด 
60×120×35 ซม. 

10,000 - - - - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การศึกษา 

โต๏ะอนุบาล ขนาด 
60 ×120 ×55 ซม . 
พร๎อมม๎านั่งยาว 2 ตัว 
ขนาด 30×120 ×35 
ซม. ราคาชุดละ 2,300 
จ านวน 10 ชุด 

- - 23,000 - - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

ผ๎ามํานพร๎อมติดตั้ง 
จ านวน 22 ชุด 

- 92,000 - - - ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

ผ๎ามํานพร๎อมติดตั้ง  - 34,670 - - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
2,400 ซีซี หรืก าลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ า
กวํา 90 กิโลวัตต๑ 
จ านวน 1 คัน 

- 1,288,000 - - - ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล๎อ แบบเปิดข๎าง
เทท๎าย 

- - 2,119,000 - - ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

โต๏ะขาวโครงขาเหล็ก 
ขนาด 60 ×150 ×5 
ซม. จ านวน 12 ตัว 

18,000 - - - - ส านักงานปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

พัดลมสามขา ขนาด 15 
นิ้ว จ านวน 5 ตัว 

13,000 - - - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

พรมปูพื้น จ านวน 1 ชุด - 27,000 - - - ส านักงานปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบติดผนัง 
ขนาด 12 ,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 17,000 - - - ส านักงานปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบติดผนัง 
ขนาด 24 ,000 บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง 

- 84,000 - - - ส านักงานปลัด 

13 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู๎ 

- 11,000 - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
จ านวน 3 เครื่อง 

- 66,000 - - - ส านักงานปลัด 

15 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

- 16,000 - - - ส านักงานปลัด 

16 บริหารงานท่ัวไป คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
จ านวน 4 เครื่อง 

- 17,200 - - - ส านักงานปลัด 

17 สังคมสงเคราะห๑ คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 10 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 ตู๎ 

- 4,500 - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

18 สังคมสงเคราะห๑ คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เครื่องคอมพิวเตอร๑
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

- 22,000 - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

19 สังคมสงเคราะห๑ คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 43,000 - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 สังคมสงเคราะห๑ คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 22,000 - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

21 สังคมสงเคราะห๑ คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

อุปกรณ๑อํานบัตร
อเนกประสงค๑ (Smart 
Card Reader) จ านวน 
2 เครื่อง 

- - 1,400 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

22 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบหอย
โขํง มอเตอร๑ไฟฟูา สูบ
น้ าได๎ 1,500 ลิตรตํอ
นาที จ านวน 1 เครื่อง 

- - 32,100 - - กองชําง 

23 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู๎ 

- 11,000 - - - กองชําง 

24 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ส ารวจ ล๎อวัดระยะทาง สามารถ
วัดระยะถึงได๎ 10 กม . 
เส๎นผําศูนย๑กลางวงล๎อมี
ขนาด 300 มม.จ านวน 
1 ช้ิน 

- 12,500 - - - กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท๎องถิ่น ได๎ใช๎เกณฑ๑การพิจารณาประเมินคะแนนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0812.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเป็นแบบที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎
งบประมาณรายจําย 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
 1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร๑ 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
  (1) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร๑จังหวัด  10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน๑  5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ๑  5 คะแนน 
  (6) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร๑  5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑  5 คะแนน 
  (8) แผนงาน  5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน /ชุมชน /ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของไม๎ /ปุา
ไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20 
 (3) 

 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  
ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ชํวงอายและจ านวนประชากร 

(2)  

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม          
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห๑ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การประปา 
โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุสัตว๑ การบริการ 
การทํองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย๑/กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ อื่นๆ 

(2)  

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล 
จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวม
รับประโยชน๑ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท๎องถิ่น ตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3)  

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห๑ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร๑จังหวัด 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ผลของการ
บังคับใช๎ สภาพการณ๑ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3)  

(3)การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3)  

(4) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํม
อาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(3)  

(5) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ๑ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิ ค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการ
ด าเนินงานได๎แกํ S-Strenght W-Weakness (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทศาสตร๑จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน๑ 
 
 
3.5 กลยุทธ๑ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกคร องสํวนท๎องถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑พัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร๑พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร๑ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10)  

วิสัยทัศน๑ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่อง ค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสัมพันธ๑กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

(5)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.6 เปูาประสงค๑ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ๑ 
3 . 7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอกลยุทธ๑ที่จะ
เกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร๑ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุํงมุํงหมายในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค๑ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ๑จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑และยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํ
การจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลําว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค๑รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร๑การขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล
ชํองสามหมอ ประกอบด๎วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา  10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด๎วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3) เปูาหมาย (ผล ผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎            
ถูกต๎อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
  (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  5 คะแนน 
  (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต๎หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
  (9) งบประมารณมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
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  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ         
5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  5 คะแนน 
  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนการพิจา รณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การ
วิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ , ด๎านสังคม , ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว๎หรือไมํ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไหรํ จ านวนที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอาเทคนิคตํางๆ 
มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตํอ
ความต๎องการของประชาชนหรือไมํ และเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึง
พอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ๑ กา รด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง 
คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคีย งกับสํวน
ราชการหรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดย
ใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือการบูรณาการ (Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตํอกัน 
2) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับโครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑สนองตํอแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อํานแล๎ว
เข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 
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5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการต้ัง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
4.0  
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร๑จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต๎หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

สภาพที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไหรํ กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหรํ ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา (3)  ยึด
วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (6) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงการสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมท าน๎อยได๎มาก เชํน 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเท ศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎ วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชํน ด๎านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วนกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือ
รํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการ
เพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ในการจัดท า
โครงการ ได๎แกํ (1) ความประหยัด (Economy) ( 2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ( 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ( 4) ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท๎องถิ่น น าไปสูํความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรํงใส (Transparency)  
 

(5) 
 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ ถูกต๎องตามหลัก
วิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ๑ 

(5) 
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
5.12 ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได๎ 
(Measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช๎บอกประ สิทธิภาพ 
(Efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค๑ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ๑ คาดวําจะได๎รับ) 
 
 

(5) 
 

 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค๑หรือ
มากกวําวัตถุประสงค๑ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค๑ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจงในก ารด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได๎ (3) ระบุสิ่งที่ต๎องด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได๎ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (5) สํงผลตํอ
การบํงบอกเวลาได๎ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
3. สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน กํอให๎เกิดประโยชน๑และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุลงโครงการในงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎ วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท๎องถิ่น เป็นการติดตามผลการด าเนินงานจากโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําเกิดผลทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพอยํางไร ซึ่ ง
สามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง กราฟ การพรรณนา และการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
  (1) แบบที่ 1 การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  (2) แบบที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  (3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร๑ 
  (4) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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แบบท่ี 1 แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดย
จัดท าการปริมนและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑แล๎ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
3. มีการประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของท๎องถิ่นมาจัดท าฐานข๎อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห๑ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ของท๎องถิ่น 

  

12. การก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร๑   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร๑   
19. มีทบทวนแผนยุทธศาสตร๑หรือไมํ   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภายใต๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................................................................................. 
  2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ............................................................................... 
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
  3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
ยุทธศาสตร๑ 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

รวม             
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี...... 
 

ยุทธศาสตร๑ 
จ านวนโครงการที ่

แล๎วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยูํ

ระหวํางการด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยัง

ไมํได๎ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่มี

การยกเลิก 
จ านวนโครงการที่มี

การเพิ่มเติม 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

รวม             
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  5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี..... 
ยุทธศาสตร๑ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร๎อยละ จ านวนเงิน ร๎อยละ จ านวนเงิน ร๎อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

รวม       
 

แบบท่ี 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 

 ค าชี้แจง  : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎การประเมินผลการด าเนินงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร๑ที่ก าหนดไว๎ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................................................... 
 2. วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน............................................................. 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี.............................................. 
 3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร๑ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน จ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
 4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมํพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถื่น    
8) ผลประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
  1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
  2. อาย ุ (  ) ต่ ากวํา 20 ปี (  ) 20 – 30 ปี   (  ) 31 – 40 ปี 
    (  ) 41 – 50 ปี  (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกวํา 60 ปี 
  3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
    (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวําปริญญาตรี  (  ) อ่ืนๆ 
  4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ  (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
    (  ) รับจ๎าง  (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
    (  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................................................  
 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมํพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ๑ใหประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ    
5) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น    
8) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน    
9) ประโยชน๑ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 


