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ค าน า 
 
   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีความประสงค์จะใช้งบประมาณจากเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาพิจารณาเป็น
แนวทางและกรอบในการจัดท างบประมาณ ปรากฏว่าโครงการพัฒนาบางโครงการจ าเป็นต้องปรับปรุง
รายละเอียดให้ถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน และมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล ช่องสามหมอจึง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 นี้ เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นมีความเหมาะสม บรรเทาความเดือด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
 

“ช่องสามหมอน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม” 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
เพ่ือปรับปรุงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท 
สภาพพ้ืนที่ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับมหภาค ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืน       
ของชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  แนวทาง 

  1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร เพ่ือความสะดวกในสัญจร การเข้าพ้ืนที่และการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 

  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให้เชื่อมต่อกัน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

  1.3 ปรับปรุง ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ลดจุดเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  
  1.4 ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ า เพ่ิมการกักเก็บน้ าประปา/น้ าบาดาล และขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุม 

  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
ความสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทาง 

  2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
  

2.2 ปรับปรุง พัฒนาการกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ สร้างฝาย อ่างเก็บน้ า ระบบล าเลี้ยง
น้ า ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค และการท าเกษตรกรรม 

  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่า
แบบบูรณาการ 

  2.4 ส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะ        
โดยไม่จ าเป็น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

  แนวทาง 

3.1 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ
การท าเกษตรยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงคุณภาพดิน 

3.2 พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน แก่ทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสร้างแหล่งรายได้ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงให้ทั่วถึงการกระจายกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.4 ส่งเสริมการตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.5 สนับสนุนกองทุน สรรหาแหล่งทุนภายนอกที่ เ อ้ือต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ และ         
วิสาหกิจชุมชน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

  แนวทาง 

  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้ งด้านสติปัญญา              
และทางอารมณ ์

4.2 พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 

                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศาสนาให้แก่ทุกกลุ่มวัย และร่วมกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 

4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง      
และมีสุข 

  4.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญกับผู้สูงวัย มีโรงเรียนผู้สูงวัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
พบปะสังสรรค์ ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
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4.6 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
4.7 พัฒนากลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้และและความพร้อมร่วมกัน

ในการแก้ไข เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบบูรณาการ 

                    ๔.8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพให้เหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

                    4.9 พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แนวทาง 

  5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงาน และการให้บริการทีดีมีคุณภาพ 

  5.2 ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  5.3 พัฒนาการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นๆ 

  5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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) ยุทธศาสตร์     
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - - - - - 8 1,094,000 8 1,094,000 

รวม - - - - - - - - 8 1,094,000 8 1,094,000 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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) 
4) ยุทธศาสตร์     
การพัฒนาทาง
สังคมให้เข้มแข็ง
และคณุภาพชีวิตที่
ดีเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

4.1 แผนงาน     
บริหารทั่วไป 

- - - - - - - - 1 50,000 1 50,000 

รวม - - - - - - - - 1 50,000 1 50,000 
รวมท้ังสิ้น         9 1,144,000 9 1,144,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    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 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร      
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 รหสั
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ.007 สายทาง ชย.ถ.
002 – วัดป่าบ้านหนอง
แสง 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - - - 60,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร      
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
50-008 สายทางแยกบ้าน
หนองไฮ (วัดป่า) – พื้นที่
การเกษตรนางอนงค์ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร 

- - - - 104,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 7 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    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) 

3 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าข้ามทาง บ้านสระแต้ หมู่
ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อ ค,ส.ล.มอก.
ช้ัน 3 ขนาด ศก.1 
เมตร จ านวน 8 ท่อน 

- - - - 26,000. ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า    
ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.       
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6  
ต่อจากถนน คสล.เดมิ ข้างรี
สอร์มรุ่งฤดี ไป ล าห้วยเสี้ยว 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

- - - - 238,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7  
สายทางบ้านนางหวานตา 
โพธิมา 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
130 เมตร 

- - - - 249,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    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) 

6 โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การวางท่อระบายน้ า     
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 
จุดที่ 1 บริเวณถนนสายทาง
แยกทางหลวง อบจ.3019 
ไป สามแยกบ้านหนองไฮ 
จุดที่ 2 บริเวณถนนสายทาง
แยกทางหลวง อบจ.3019 
ไป วัดศรีแก้งคร้อ 

เพิม่ความสะดวก
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

จุดที่ 1 วางท่อระบาย
น้ า ขนาด ศก.0.40 
เมตร จ านวน 5 ท่อน 
2 แถว รวม 10 ท่อน 
จุดที่ 2 วางท่อระบาย
น้ า ขนาด ศก.0.40 
เมตร จ านวน 8 ท่อน 
บ่อพัก ขนาด 
0.8×1.0×1.0 เมตร 

- - - - 57,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร       
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากเขต
รอยต่อบ้านศรีพัฒนา  
หมู่ที่ 10 ไป หลังศาลเจ้า
พ่อขุนหาญ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

- - - - 50,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    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) 

8 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง 
Rigid Frame บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่ 10 (แยกทางหลวง 
อบจ.3020 บ้านโนน
ทองหลาง – ฝายแก้งคร้อ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ.50-004 

เพื่อช่วยชะลอการ
กักเก็บน้ าและ
ความสะดวกใน
สัญจรไปมา
ระหว่างสองฝั่ง 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมในสาย ขนาด 
2-1.80×1.80×5 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
12 เมตร 

- - - - 310,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

รวม  8  โครงการ       1,094,000    
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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 โครงการส่งเสริมตลาด
ชุมชนต าบลช่องสาม
หมอ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีตลาดชุมชน 

จัดเตรียมสถานท่ี
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น เช่น โต๊ะ 
เต็นท์   

- - - - 50,000 จ านวนผู้
ค้าขายใน
ตลาด 

ประชาชนใน
พื้นที่มีตลาด
ซื้อขายสินค้า
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ       50,000    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 11 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    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) 

1 โครงการก่อสร้างฝายกัก
เก็บน้ าล าห้วยอดี่าน
ตอนต้น บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อเพ่ิมการรองรบั
การกักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า - - - - 3,500,000 ก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ       3,500,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

การเกษตร 
เครื่องพ่นลม สะพายหลัง 
จ านวน 2 เครื่อง 

 

- - - 
 

- 24,000 ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลว 
จ านวน 2 เครื่อง 

- - - 
 

- 30,000 ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - - 
 

- 59,000 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

โต๊ะกลมอเนกประสงค์ 
พร้อมขาตั้ง จ านวน 30 
ตัว 
 

- - - 
 

- 90,000 ส านักงานปลัด 

 
 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 
1/2564 หน้า 9 ที่ 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนางนิตยา นาโพธิ์ ไป บ้านร้อยต ารวจเอกเกียรติศักดิ์ 
ค ากุล 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนางนิตยา นาโพธิ์ ไป บ้านร้อยต ารวจเอกเกียรติศักดิ์ 
ค ากุล 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 
 
งบประมาณ  115,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 

แผนงานสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 
1/2564 หน้า 12 ที่ 14 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
จากบ้านนางวรรณพา (สามแยกถนนเดิม) ไป ศาลปู่ตา 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
จากบ้านนางวรรณพา (สามแยกถนนเดิม) ไป ศาลปู่ตา 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
 
งบประมาณ  153,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 

 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 14 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 98 ที่ 193 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดบ่อฝังกลบขี้เถ้า 
 
 
เป้าหมาย 
ขุดบ่อฝังกลบขี้เถ้า ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร ปูแผ่นยางรองกันซึม 
 
งบประมาณ  95,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดบ่อฝังกลบขี้เถ้า 
 
 
เป้าหมาย 
ขุดสระเก็บตะกอนข้ีเถ้า กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 
4 เมตร slope 1:2 
 
งบประมาณ  285,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 
ย้ายปีงบประมาณ 
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