
 

 
 

    แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
    (พ.ศ.2561 – 2564) 

   ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 



 
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2561-2564) 

***************************** 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 

  ทั้งนี้ได้พิจารณาทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล เเละ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) เพ่ือให้มีการนำแผนพัฒนาไปสู่
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตำบลช่องสามหมอและประชาชน           
ในพ้ืนที่ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

       ประกาศ   ณ  วันที่   23  สิงหาคม  พ.ศ.2560 

 

 

                 (นายเรืองศักดิ์   ดิลกลาภ)    
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ                                                                                
                                                                           
 
 
 
 
 
 

 



คำนำ 
 

                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดทำขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ช่องสามหมอ และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 

                      แผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ช่องสามหมอ ได้นำเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฯ ด้วยการจัด
เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นอย่างด ี

 
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เหตุผลและความจำเป็น 
 

             ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลช่องสามหมอได้อนุมัติและ ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี                        
(พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไปแล้วนั้น 
            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน   และการจัดข้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2561–2564  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอ  จำนวน  27  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 6,576,001 บาท  (หกล้านห้าแสนเจ้าหมื่น
หกพันหนึ่งบาท) 
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-1- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการ
ก่อสร้างรั้ว รอบ
พ้ืนที่ อบต. 
ช่องสามหมอ 
 
 
 
 

เพ่ือป้องกันและ
รักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 
 
 
 
 

1.โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบพ้ืนที่ สำนักงาน  
อบต.ช่องสามหมอ 
 
 
 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ร้อยละ 95 
ของบุคคลหรือ
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
บุคคลภายนอก
มากขึ้น 

เพ่ือป้องกัน
อันตรายจาก
บุคคลภายนอกท่ี
ทำสิ่งไม่ดีต่อทาง
ราชการและ
ป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

กองช่าง 

2.โครงการ
ก่อสร้างหลังคา
คุม สำนักงาน 
อบต. 
ช่องสามหมอ 
 
 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้น
ได้รับความ
สะดวกในการทำ
กิจกรรม 

2.โครงการก่อสร้างหลังคา
คุมระหว่างสำนักงาน 
อบต.ช่องสามหมอและ
หอประชุม  
อบต.ช่องสามหมอ 

500,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
และการ
บริการ
ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
ในการใช้บริการ
สถานที่ของ อบต.
ช่องสามหมอ 

กองช่าง 

 



-2- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการต่อ
เติมอาคาร
สำนักงาน อบต.
ช่องสามหมอ 

เพ่ือรับรอง
เจ้าหน้าที่ในการ
บริหารงานและ
รับใช้ประชาชน
ในพ้ืนที่ 

3.โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงาน  
อบต.ช่องสามหมอ 

500,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ได้รับการ
บริการจาก
เจ้าหน้าที่ ของ 
อบต.ช่องสาม
หมอ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ได้รับการบริการ
จากเจ้าหน้าที่
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4.โครงการ
ปรับปรุงห้องน้ำ
ส้วมชั้นบน
สำนักงานอบต.
ช่องสามหมอ 

เพ่ือรองรับ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 
อปท. และรองรับ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
เจ้าหน้าที่ และ
กิจกรรม
หน่วยงานอื่นฯ 

4.โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำส้วมชั้นบน
สำนักงาน  
อบต.ช่องสามหมอ 

150,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
และรองรับ
ส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
อ่ืนฯ 

เพ่ือปรับปรุง
ห้องน้ำและ
ป้องกันการส่ง
กลิ่นของห้องน้ำ
และระบบประปา 
ให้พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

 



-3- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5.โครงการเท
ลาน ศสล.ข้าง
หอประชุม 
อบต.ช่องสาม
หมอ 

เพ่ือขยายเขต
พ้ืนที่และทำ
กิจกรรมต่างๆ
ของ  
อบต.ช่องสาม
หมอ 

5.โครงการเทลาน ศสล.
ข้างหอประชุม  
อบต.ช่องสามหมอ 
(ด้านทิศตะวันตก) 

300,000 - - - ร้อยละ 85 
ของพ้ืนที่ใน
การทำ
กิจกรรมต่างๆ 
หรือหน่วยงาน
ราชการ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนใน
ตำบลช่องสาม
หมอในการทำ
กิจกรรมต่าง หรือ 
กิจกรรมจากทาง
ราชการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม-ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 1 
(จากบา้นนายวทิยา  ฝา
ชัยภูมิ  ถึง ถนนสายศาลา
กลางบา้น  
ม.10-ที่ทิ้งขยะเทศบาล) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 1 
(จากถนนคอนกรีตบา้น 
พ.ต.ท.พงศธร ตาปราบ  
ถึง ประตูด้านหลัง อบต.
ช่องสามหมอ)   
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 
 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากบ้านนาย
วิทยา  ฝาชัยภูมิ  ถึง 
ถนนสายศาลา
กลางบ้าน  
ม.10-ที่ทิ้งขยะ
เทศบาล 
- ถนนจากถนน
คอนกรีตบ้าน พ.ต.ท.
พงศธร ตาปราบ  ถึง 
ประตูด้านหลัง อบต.
ช่องสามหมอ 

งบประมาณ 
468,000 

บาท 
 

- - - ร้อยละของ 
90 ของ
โครงการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านแก้งคร้อ  
หมู่ที่ 1 และพ้ืนที่
ใกล้เคียงภายใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

กองช่าง 



-5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 1 
(จากถนนคอนกรีตบา้น 
นางเดือนฉาย  เจือประ
ทุม  ถึง สามแยกไป
ศาลากลางบ้าน ม.10) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 1 
(จากทางหลวง อบจ.
3020 ที่ทิ้งขยะ
เทศบาล  ถึง สามแยก
ไปศาลากลางบ้าน ม.
10)   
 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากถนน
คอนกรีตบ้าน นาง
เดือนฉาย  เจือประทุม  
ถึง สามแยกไปศาลา
กลางบ้าน ม.10 
- ถนนจากทางหลวง 
อบจ.3020 ที่ทิ้งขยะ
เทศบาล  ถึง สามแยก
ไปศาลากลางบ้าน ม.
10 

ยกยอดมา - - - ร้อยละของ 
90 ของ
โครงการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านแก้งคร้อ  
หมู่ที่ 1 และพ้ืนที่
ใกล้เคียงภายใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

กองช่าง 



-6- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 
(จากแยกถนนคอนกรีต
ทางออกหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก  ถึง ฝายห้วยอี
ด่าน)  
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 
(จากแยกถนนคอนกรีตใน
หมู่บ้าน  ถึง ประตู
ด้านหลังวดัสวา่งแสง
อรุณ)  
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 
 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากแยกถนน
คอนกรีตทางออก
หมู่บ้านทิศตะวันตก  
ถึง ฝายห้วยอีด่าน 
- ถนนจากแยกถนน
คอนกรีตในหมู่บ้าน  
ถึง ประตูด้านหลังวัด
สว่างแสงอรุณ 
 

งบประมาณ 
371,000

บาท 

- - - ร้อยละของ 
90 ของ
โครงการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 และพ้ืนที่
ใกล้เคียงภายใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

กองช่าง 



 
-7- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3019  ถึง บล๊อคคอน
เวิร์สหลังศาลเจ้าพ่อขุน
หาญ) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 
(จากแยกถนนคอนกรีต
ทางออกหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก  ถึง บา้นนาย
ดิลก  ชัยชุ่ม) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3019  
ถึง บล๊อคคอนเวิร์สห
ลังศาลเจ้าพ่อขุน
หาญ 
- ถนนจากแยกถนน
คอนกรีตทางออก
หมู่บ้านทิศตะวันตก  
ถึง บ้านนายดิลก  
ชัยชุ่ม 

ยกยอดมา - - - ร้อยละของ 
90 ของ
โครงการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 และพ้ืนที่
ใกล้เคียงภายใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

กองช่าง 



-8- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 
(จากแยกถนนลูกรังสาย
หนองไฮ-วัดป่าหนองแสง  
ถึง นานายเสถียร  ลาสา) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 
(จากแยกถนนคอนกรีต
บ้านนายสำรอง ถึง ข้าง
วิทยาลัยการอาชีพ) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 
 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากแยกถนน
ลูกรังสายหนองไฮ-
วัดป่าหนองแสง  ถึง 
นานายเสถียร  ลาสา 
- ถนนจากแยกถนน
คอนกรีตบ้านนาย
สำรอง ถึง ข้าง
วิทยาลัยการอาชีพ 

งบประมาณ 
181,000 

บาท 

- - - ร้อยละของ 
90 ของ
โครงการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3 และพ้ืนที่
ใกล้เคียงภายใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

กองช่าง 

 



-9- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9.โครงการวางท่อระบาย
น้ำป้องกนันำ้ท่วม ข้าง
ทางสาธารณะ บา้นหนอง
ไฮ หมู่ที่ 3 
(ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม 
ไป สามแยกทางไปประปา
แก้งคร้อ บริเวณหน้าวัด
ศรีไศล) 
 
 
 
 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของน้ำ
ของประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

-โครงการวางท่อ
ระบายน้ำป้องกันน้ำ
ท่วม ข้างทาง
สาธารณะ บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3 
(ต่อจากท่อระบายน้ำ
เดิม ไป สามแยกทาง
ไปประปาแก้งคร้อ 
บริเวณหน้าวัดศรี
ไศล) 
 

งบประมาณ     
203,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกและ
ได้รับผลจาก
การว่างท่อ
ระบายน้ำ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนพื้นที่ใน
การรับมือกับน้ำ
ท่วมขังและการ
ระบายของน้ำเสีย
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

 



-10- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3020  ถึง บล็อกคอน
เวิร์ส นานายมิตร เทียม
ชัยภูมิ) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3020  ถึง ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านโนน
ทองหลางเดิม) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3020  
ถึง บล็อกคอนเวิร์ส 
นานายมิตร เทียม
ชัยภูมิ 
- ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3020  
ถึง ซอยข้างโรงเรียน
บ้านโนนทองหลาง
เดิม 

งบประมาณ 
290,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
โนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 



-11- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 .  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3020  ถึง ฟาร์มนาง
เสาร์  ชนะชัย) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3020  ถึง ถนนลาดยาง
สายแก้งคร้อ-ท่ามะไฟ
หวานข้างฟาร์มตังอำนวย) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3020  
ถึง ฟาร์มนางเสาร์  
ชนะชัย 
- ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3020  
ถึง ถนนลาดยางสาย
แก้งคร้อ-ท่ามะไฟ
หวานข้างฟาร์มตัง
อำนวย 

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
โนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 

 
 



-12- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสระแต้ 
หมู่ที่ 5 
(จากถนนคอนกรีต
ทางออกบ้านด้านทิศ
ตะวันตก  ถึง บา้นหนอง
มะเขือ ตำบลหนองขาม) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสระแต้ 
หมู่ที่ 5 
(จากถนนคอนกรีต
ทางออกบ้านด้านทิศ
ตะวันตก  ถึง ลำห้วยเสี้ยว 
เขตตำบลหนองขาม) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากถนน
คอนกรีตทางออก
บ้านด้านทิศตะวันตก  
ถึง บ้านหนองมะเขือ 
ตำบลหนองขาม 
- ถนนจากถนน
คอนกรีตทางออก
บ้านด้านทิศตะวันตก  
ถึง ลำห้วยเสี้ยว เขต
ตำบลหนองขาม 
 

งบประมาณ 
264,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
สระแต้ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 



-13- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.  โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสระแต้ 
หมู่ที่ 5 
(จากถนนคอนกรีต
ทางออกบ้านด้านทิศ
ตะวันตก  ถึง อ่างเก็บน้ำ
ชลประทาน) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ และการ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

- ถนนจากถนน
คอนกรีตทางออก
บ้านด้านทิศตะวันตก  
ถึง อ่างเก็บน้ำ
ชลประทาน 
 

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
สระแต้ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



-14- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

12.โครงการปรับปรุง
ท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย
เสี้ยว บ้านสระแต้  
หมู่ที่  5  
(บริเวณทางข้ามลำห้วย
เสี้ยว รอยต่อเขตตำบล
หนองขาม) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อการ
ระบายของน้ำ
และทำ
การเกษตร 

- ว่างท่อระบายน้ำ
โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำข้ามลำ
ห้วยเสี้ยว  
บ้านสระแต้ หมู่ที่  5  
(บริเวณทางข้ามลำ
ห้วยเสี้ยว รอยต่อ
เขตตำบลหนองขาม) 
 

งบประมาณ 
85,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
สระแต้ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



-15- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านปา่เสี้ยว 
หมู่ที่ 6 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201  ถึง ลำ
ห้วยเสี้ยว ข้างรุ่งฤดีรี
สอร์ท) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านปา่เสี้ยว 
หมู่ที่ 6 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201 ถนน
คอนกรีตเดิม  ถึง แยก
ทางไปบา้นสระแต้) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อการ
ระบายของน้ำ
และทำ
การเกษตร 

- ถนนจากโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน
เข้าพื้นที่การเกษตร 
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201  ถึง 
ลำห้วยเสี้ยว ข้างรุ่งฤดีรี
สอร์ท) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านป่าเสี้ยว 
หมู่ที่ 6 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201 ถนน
คอนกรีตเดมิ  ถึง แยก
ทางไปบ้านสระแต้) 
 

งบประมาณ 
302,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 

กองช่าง 



-16- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านปา่เสี้ยว 
หมู่ที่ 6 
(ทางออกหมู่บ้านดา้นทิศ
ตะวันตก  ถึง บา้นหนอง
แห้ว เขตตำบลหนองขาม) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อการ
ระบายของน้ำ
และทำ
การเกษตร 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้าน
ป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 
(ทางออกหมู่บ้านดา้น
ทิศตะวันตก  ถึง บ้าน
หนองแห้ว เขตตำบล
หนองขาม) 
 

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



-17- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

14. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านศรีสง่า  
หมู่ที่ 7 (ซอยจากแยกทาง
หลวง อบจ.3019  ถึง 
บ้านนางชืน่กมล  กุล
สุวรรณ) 
 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

-ถนนซอยจากแยก
ทางหลวง อบจ.
3019  ถึง บ้านนาง
ชื่นกมล  กุลสุวรรณ) 
 

งบประมาณ
214,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



-18- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านศรีสงา่ 
หมู่ที่ 7 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3019 ข้างร้าน PK  ถึง 
ลำห้วยกลาง) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านศรีสงา่ 
หมู่ที่ 7 
(จากแยกทางหลวง อบจ.
3019 ถึง บ้านนางพริ้ม  
หาญละคร)   

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

-ถนนจากแยกทาง
หลวง อบจ.3019 
ข้างร้าน PK  ถึง ลำ
ห้วยกลาง) 

งบประมาณ 
110,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

 
 

 



-19- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำป้องกันนำ้ท่วม 
ข้างทางสาธารณะ บ้านศรี
สง่า หมู่ที่ 7 (ต่อจากท่อ
ระบายน้ำเดิม ไป ถนน
คอนกรีตทางไปบา้นหนอง
ไฮ) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อการ
ระบายของน้ำ
และทำ
การเกษตร 

-การวางท่อระบายนำ้
ป้องกันนำ้ท่วม ข้าง
ทางสาธารณะ (ต่อ
จากท่อระบายน้ำเดิม 
ไป ถนนคอนกรีตทาง
ไปบา้นหนองไฮ) 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 

งบประมาณ 
497,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ระบายของน้ำ
ประชาชน บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 



-20- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

17. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
(ทางออกหมู่บ้านดา้นทิศ
เหนือ จากถนนลาดยาง
สายแก้งคร้อ-นาแก ถึง 
หนองแคดั่ง) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
(แยกทางหลวง อบจ.
3019  ถึง หนองนก
เขียน ทางแยกบา้นแสง
เจริญ ม.11)   
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากถนนทางออก
หมู่บ้านดา้นทิศเหนือ 
จากถนนลาดยางสาย
แก้งคร้อ-นาแก ถึง 
หนองแคดั่ง 
- แยกทางหลวง อบจ.
3019  ถึง หนองนก
เขียน ทางแยกบา้น
แสงเจริญ ม.11 
 

งบประมาณ 
334,000 

บาท 

- - - รอ้ยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
หนองตูม หมู่ที่ 8 

กองช่าง 



-21- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
(จากทางออกหมู่บ้านด้าน
ทิศตะวันตก ถึง แยกทาง
หลวง อบจ.3019-ฝาย
นิวซีแลนด)์   
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
(จากทางออกบ้านหนอง
ตูมด้านทิศตะวันตก (วัด
ป่า)  ถึง ทางแยกไปฝาย
นิวซีแลนด)์ 
 (โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากทางออกหมู่บ้าน
ด้านทิศตะวันตก ถึง 
แยกทางหลวง อบจ.
3019-ฝายนิวซีแลนด์  
- จากทางออกบ้าน
หนองตูมด้านทิศ
ตะวันตก (วัดป่า)  ถึง 
ทางแยกไปฝาย
นิวซีแลนด ์

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
หนองตูม หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

 



-22- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
(จากทางออกหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก  ถึง กุดหิน) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากทางออกหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก  ถึง กุด
หิน 

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
หนองตูม หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



-23- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งอรุณ 
หมู่ที่ 9 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201 ถนน
คอนกรีตเดิม  ถึง พื้นที่
การเกษตร ข้างบ่อนไก่
เดิม) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งอรุณ 
หมู่ที่ 9 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201  ถึง 
พื้นที่การเกษตร อ่างเก็บ
น้ำชลประทาน) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201 
ถนนคอนกรีตเดิม  ถึง 
พื้นที่การเกษตร ข้าง
บ่อนไก่เดิม 
- จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน ทล.201  ถึง 
พื้นที่การเกษตร อ่าง
เก็บน้ำชลประทาน 

งบประมาณ 
280,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
แก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

กองช่าง 



 
-24- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งอรุณ 
หมู่ที่ 9 
(จากแยกทางหลวง
แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน 
อบจ.2353  ถึง พื้นที่
การเกษตร วังขอนแดง) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแก้งอรุณ 
หมู่ที่ 9 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน 201  ถึง พืน้ที่
การเกษตร ข้าง
ร้านอาหารครัวครูเริญ) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากแยกทางหลวง
แก้งคร้อ-ท่ามะไฟ
หวาน อบจ.2353  
ถึง พื้นที่การเกษตร วัง
ขอนแดง 
- จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน 201  ถึง 
พื้นที่การเกษตร ข้าง
ร้านอาหารครัวครูเริญ 

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
แก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

กองช่าง 



-25- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

19. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 10 
(จากทางแยกถนนลูกรัง 
(บริเวณทางไปประปา
หมู่บ้าน)  ถึง ลำห้วยกลาง 
นาตาอ่ึง) 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 10 
(จากทางแยกถนน
คอนกรีต (บริเวณทางไป
วัดป่า)  ถึง ทางแยกถนน
คอนกรีตไปฝายแก้งคร้อ) 
(โครงการเพ่ิมหน้าต่อไป) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากทางแยกถนน
ลูกรัง (บริเวณทางไป
ประปาหมู่บ้าน)  ถึง 
ลำห้วยกลาง นาตาอ่ึง 
- จากทางแยกถนน
คอนกรีต (บริเวณทาง
ไปวัดป่า)  ถึง ทาง
แยกถนนคอนกรีตไป
ฝายแก้งคร้อ 

งบประมาณ 
365,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

กองช่าง 



-26- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 10 
(จากทางแยกถนน
คอนกรีต (บริเวณศาลา
กลางบา้น)  ถึง ทางไป
ฝายนวิซีแลนด)์ 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากทางแยกถนน
คอนกรีต (บริเวณ
ศาลากลางบ้าน)  ถึง 
ทางไปฝายนวิซีแลนด ์

ยกยอดมา - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
ศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



-27- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20.โครงการปรับปรุง
ขยายเขตท่อประปา
หมู่บ้าน ป้องกันปัญหาภัย
แล้ง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 
(จากบริเวณสุดเขตประปา
หมู่บ้าน ไป บริเวณข้าง
ทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน) 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือการ
ระบายของน้ำ
และทำ
การเกษตร 

จากบริเวณสุดเขต
ประปาหมู่บ้าน ไป 
บริเวณข้างทาง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

งบประมาณ 
93,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ระบายของน้ำ
ประชาชน บ้าน
ศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 



-28- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

21. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ 11 
(จากถนนคอนกรีตเดิม
ทางออกบ้านด้านทิศใต้ 
ถึง ฝายทา่ย่านาง ลำห้วย
อีด่าน)  
 - โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ 11 
(จากแยกทางขา้มฝายท่า
ย่านาง ถึง พื้นที่
การเกษตรด้านทิศ
ตะวันตก) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

- จากถนนคอนกรีต
เดิมทางออกบ้านดา้น
ทิศใต้ ถึง ฝายทา่
ย่านาง ลำห้วยอีด่าน 
- จากแยกทางขา้ม
ฝายทา่ย่านาง ถึง 
พื้นที่การเกษตรด้าน
ทิศตะวันตก 
 

งบประมาณ 
394,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
แสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

กองช่าง 

 



-29- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา ) ได้รับการปรับปรุง ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

22. โครงการซ่อมแซม
สะพานข้ามลำห้วยทา่
ย่านาง บา้นแสงเจริญ หมู่
ที่ 11 
(บริเวณสะพานทา่ยา่นาง) 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

บริเวณสะพานทา่
ย่านาง หมู่ที่ 11 

งบประมาณ 
110,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
แสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

กองช่าง 

 



-30- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดระบายภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

23. โครงการปรับปรงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่และการ
สัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

บริเวณสะพานทา่
ย่านาง หมู่ที่ 11 

งบประมาณ 
24,000 

บาท 

- - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ใช้ถนน ด้าน 
คมนาคม และ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรของ
ประชาชน บ้าน
แสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

กองช่าง 

 



-31- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยังยืนของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.จัดซื้อโต๊ะขาว
แบบโค้ง โครง
ขาเหล็ก 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ในการยืมอุปกรณ์
ของทางราชการ 

1.จัดซื้อโต๊ะขาวโครงขา
เหล็กพับขาคู่แบบโค้ง
ขนาด 60X150X75 ซม. 
12 ตัว 

18,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ได้รับการ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ในการยืมอุปกรณ์
ของทางราชการ
และกิจกรรม 
อ่ืนฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

2.โครงการ
จัดซื้อโต๊ะ
สำหรับนักเรียน 

เพ่ือใช้ในการ
รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด. 
และใช้ในการจัด
กิจกรรม อ่ืนฯ 

2.โครงการจัดซื้อสำหรับ
นักเรียน ศพด. โต๊ะ 
ขนาด 60X120X55 ซม. 
พร้อมม้านั่ง  
ขนาด 30X120X35 ซม. 

10,000 - - - ร้อยละ 100
ของนักเรียน 
ศพด.ได้รับ
ความสะดวก
และการทำ
กิจกรรม อ่ืนฯ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับเด็ก
นักเรียน ศพด.
และการทำ
กิจกรรมอ่ืนฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

สำนักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
5.ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาคมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการ
จัดซื้อพัดลม
ขนาด 25 นิ้ว 
(พัดลมสามขา) 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
บริการประชาชน
นอกพื้นที่ 

1.โครงการจัดซื้อพัดลม
ขนาด 25 นิ้ว 
(พัดลมสามขา  5  ตัว) 

13,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ได้รับการ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ซึ่งพ้ืนที่มีการจัด
งานหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

สำนักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
5.ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

เพ่ืออำนวยการ
ของศูนย์ปฏิบัติ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ  

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

20,000 - - - เพ่ือช่วยใน
การอำนวย
ความสะดวก
ให้กับ อปท. 
12 แห่ง ใน
อำเภอ
แก้งคร้อ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
การควบคุมงาน
ต่างๆ 

สำนักงาน
ปลัด  

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน (ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา) 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

23 6,515,001 - - - - - - 23 6,515,001 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) 
4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยังยืนของชุมชน 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

2 28,000 - - - - - - 2 28,000 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) 
5.ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

2 33,000 - - - - - - 2 33,000 
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สรุป 
 

โครงการแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จำนวนทั้งหมด  27  โครงการ 
รวมเป็นเงิน 6,576,001 บาท  (หกล้านห้าแสนเจ้าหมื่นหกพันหนึ่งบาท)  

 
 


