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ค าน า 
 
   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมออยู่ในห้วงด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    
มาพิจารณาเป็นแนวทางและกรอบในการจัดท างบประมาณ ปรากฏว่าโครงการพัฒนาบางโครงการจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงรายละเอียดให้ถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน และมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล     
ช่องสามหมอจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 นี้ 
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 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 ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 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 ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกปุา และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
  

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

  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไฟปุา
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 พัฒนาอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงให้ทั่วถึงการกระจายกลุ่มเปูาหมาย 
  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 เฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม 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 1/2564 
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 

- - - - - - 3 227,000 41 20,112,000 44 20,339,000 

รวม - - - - - - 3 227,000 41 20,112,000 44 20,339,000 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) ยุทธศาสตร์     
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

- - - - - - - - 3 80,000 3 80,000 

รวม - - - - - - - - 3 80,000 3 80,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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     
การรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - 1 200,000 1 200,000 

4.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

- - - - - - 2 1,400,000 5 2,520,000 7 3,920,000 

4.2 แผนงาน    
สังคมสงเคราะห ์

- - - - - - - - 3 394,000 3 394,000 

4.3 แผนงาน    
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - - - - - - - 4 330,000 4 330,000 

4.3 แผนงาน       
งบกลาง 

- - - - - - - - 5 11,230,000 5 11,230,000 

รวม - - - - - - 2 1,400,000 18 14,674,000 20 16,074,000 
 
 

แบบ ผ.01 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 
5) ยุทธศาสตร์     
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - - - 1 30,000 1 30,000 

รวม - - - - - - - - 1 30,000 1 30,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 5 1,627,000 63 34,896,000 67 36,523,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1      
ต่อจากเดมิ ไปสามแยกทาง
ไปบ่อขยะเทศบาลต าบล
แก้งคร้อ  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.       
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 จาก     
บ้านนายวิรัตน์ หาญดี ไป       
บ้านนายประยงค ์พันธ์จ ารูญ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
จากบา้นนายหัด สิมเขยีว 
ไป บ้านคุณครณูัฐวรรณ   
วิไลวรรณ 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายหนูเจน อุตส่าห์
การณ์ ไป บ้านนายโชคชัย 
ลาสา  

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนางนิตยา นาโพธิ์ ไป 
บ้านร้อยต ารวจเอก      
เกียรติศักดิ์ ค ากุล 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร      
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2   
จากท่ีนานางพัน หงส์ทอง 
ไป นานางสมบรูณ์ อ านาจ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

7 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร       
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2   
จากนานางทองสุข แสงจนัทร์ 
ไป นานางบังอร ผลประเสริฐ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3      
เส้นไปศาลปูตุา วังไฮ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร      
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3     
จากนานายสงัด  ใจเกษม   
ไป ล าห้วยอดี่าน 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 11 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายเนียม บัวนันท์ 
ไป ถนนสาย ทล.201 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จาก 
บ้านนายเสรี มาลัยขวัญ ไป 
บ้านนายสมาส เถาวัลย์ราช 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร      
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จาก     
บ้านนายหนูกัน กุลสุวรรณ 
ไป บ้าน ผอ.วุฒิชาติ วิราศร ี

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 12 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

13 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า  บ้านโนนทองหลาง    
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวิวัฒน์  
ทับฤาชัย ไป บ้านนางไพรวัลย์  
ชนิดเขียว  

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4
จากบ้านนางวรรณพา (สาม
แยกถนนเดิม) ไป ศาลปูุตา 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากนา
นางคัทรียา เขื่อนดอนเจา้ ไป 
ล าห้วยยาง 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 13 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

16 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 ต่อ
จากเดิมข้อบัญญัติ 64 ไป 
ทางออกหมู่บ้าน 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
จากทางเข้าหมู่บ้าน ไป 
ร้านค้าสวสัดิการชุมชน 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน บ้านปุาเสี้ยว       
หมู่ที่ 6  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
460 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 14 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

19 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายทางข้ามล าห้วย
หนองแห้ว บ้านปุาเสี้ยว  
หมู่ที่ 6  

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
พื้นที่การเกษตร
และใช้ไปท่ีสญัจร
ระหว่างสองฝั่ง 

เสรมิผิวจราจรปรับ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 6 
เมตร ยาว 20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 3 เมตร ท่อ
ลอดเหลี่ยมขนาด 5-
1.8×1.8×4 เมตร 

- - - - 497,000 ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมได้
ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6จาก
ถนนหน้าโรงเรยีน ไป บ้าน
นายสมบตัิ  ดงดังร า  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 7 ซอยโรง
น้ าแข็ง 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 15 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

22 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนายยอดรัก โคตรมณี 
ไป บ้านนายอุบล ละครพล 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนายเผิ่ง หมื่นภัคดี ไป 
บ้านนายวิโรจนเ์ชื้อหนอง
ทอน  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนายนิยม  ฝาชัยภูมิ ไป 
สุดเขตถนนเส้นหนองนก
เขียน  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 16 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

25 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร        
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนายธนกร หวังกอดกลาง 
ไป นานายสมศักดิ์  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.        
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนายบุญยงค์ สิทธิมงคล 
ไป ล าห้วยกลาง  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9       
คุ้มวังขอนแดง ต่อจากเดิม 
ไป นานายสุนทรไวจ าปา  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 17 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 จาก
หลังหอพักนายวินัย  หล้า
เพชร  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9
จากบ้านนายสายทอง ไป
บ้านนายวิชัย  พรมไพร  

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านแก้ง
อรุณ หมู่ที่ 9 คุม้วังขอนแดง
จากหอถังน้ าประปาหมู่บ้าน 
ไป นานายแดง  ซากลาง  
 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 18 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จาก จากถนน คสล.เดิม ไป  
นานายแวว ตาปราบ 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
เส้นบ้านนายจ าเรญิ มา
ชัยภูมิ  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต่อ
จากเดิม บ้านนายประยวน 
อารีย ์

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 19 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หลังเก่า ไป บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 4 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
183 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 10 จากนา
นายพร้อม  มาชัยภมูิ ไป นา
นายทองพูน ฉลองขวัญ  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนน     
เข้าพื้นที่การเกษตร       
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จาก นานายสังวาลย์  บุษพา  
ไป นานางศิริรักษ์  บุญโยธา  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 456,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 20 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

37 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านแสงเจรญิ หมู่ที่ 11 
จากบ้านนางมาก ปลดักอง 
ไป บ้านนายเหลาทอง      
ปวงประชัง 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านแสงเจรญิ หมู่ที่ 11 
จากบ้านนางบัวผัน ตระกูล
ศรี ไป บ้านนางวาสนา    
โคตรชาดา 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า บ้านแสงเจรญิ หมู่ที่ 11 
จากบ้านนานคุณครูหนูคดิ สิ
มาธรรม ไป บ้านนางสาว
ณิชชนันท์ โคตรชาดา 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
ชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 160 เมตร 

- - - - 501,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 21 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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) 

40 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ช่องสาม
หมอ 

เพิ่มความสะดวก
และพื้นที่ในการ
เก็บทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

ปรับปรุงอาคารห้อง
เก็บของ ส านักงาน 
อบต.ช่องสามหมอ 

- - - - 500,000 ปรับปรุง
อาคารจ านวน 
1 หลัง 

อาคารห้องเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็น
สัดส่วน สะดวก
ในการเก็บ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตที่ท้ิงขยะ อบต. 
ช่องสามหมอ 

เพื่อปรับปรุง
สถานท่ีทิ้งขยะ ให้
สามารถรองรับ
ขยะไดม้ากขึ้น 

เทลานคอนกรตี 
ปรับปรุงอาคารห้องน้ า 
ที่ท้ิงขยะ อบต. 
ช่องสามหมอ 

- - - - 500,000 เทลาน
คอนกรีตและ
ปรับปรุง
อาคารจ านวน 
1 จุด 

มีทิ้งขยะเพื่อรอ
การเผาท าลาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารส านักงาน อบต.ช่อง
สามหมอ 

เพื่อปรับปรุงสี
ภายนอกอาคาร
ส านักงานท่ีช ารุด
ทรุดโทรม 

ทาสีรอบอาคาร
ส านักงาน อบต.ช่อง
สามหมอ 

- - - 100,000 - ทาสีอาคาร
ส านักงานใน
จุดที่ช ารุดทรดุ
โทรมทุกจุด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
สวยงาม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   
แสงเจรญิ 

ซ่อมแซมส่วนท่ี
ช ารุดเพื่อความ
ปลอดภัยในการ
เรียนการสอน 

ซ่อมแซมพื้นภายในท่ี
ช ารุดและปูกระเบื้อง
ใหม่ จ านวน 110 
แผ่น 

- - - 50,000 - ได้ปรมิาณงาน
ความถ้วนตาม
เปูาหมาย 

การเรยีนการ
สอนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน
ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านศรีพัฒนา  
หมู่ที่ 10 

- - - 77,000 - ระบบ
น้ าประปา
หมู่บ้านใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ประชาชนใน
พื้นที่สามารถใช้
น้ าประปา
หมู่บ้านได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

 รวม  44  โครงการ      227,000 20,112,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 

จัดอบรม/กิจกรรม 
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

- - - - 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เห็น
ความส าคญัของ
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนท่ัวไปร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในวันส าคญั 

- - - - 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
และต้นไม้ที่
ปลูก 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เห็น
ความส าคญัของ
ทรัพยากรปุาไม้ 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอุทยานธรณี 
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค” 

เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินการจัดตั้ง
อุทยานธรณีชัยภมู ิ

ประชาสมัพันธ์ อบรม
สัมมนา สร้าง
กระบวนการการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

- - - - 20,000 จ านวน
โครงการ  
กิจกรรม  
ในการ
ขับเคลื่อน 

ประชาชนท่ัวไป
ได้รับรู้ถึงการจดั
อุทยานธรณี
ชัยภูมิและให้
ความส าคญั 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  3  โครงการ       80,000    

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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 โครงการฝึกอบรม     
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
ช่องสามหมอ  

เพื่อสนับสนุนจติ
อาสาพระราชทาน
ให้มีทักษะความรู้ 
ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัต ิ

ฝึกอบรมทักษะการ
จัดการภัยพิบัติให้แก่
จิตอาสาพระราชทาน
ต าบลช่องสามหมอ 

- - - - 200,000 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  
มีความรูด้้าน
การจัดการ   
ภัยพิบัติ
เบื้องต้น 

ผู้เข้ารับ
ฝึกอบรมมี
ทักษะความรู้ 
ความช านาญ
ในการจัดการ
ภัยพิบัติ    
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ       200,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 25 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  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 โครงการควบคมุ      
โรคระบาดต่างๆ 

เพื่อปูองกันหรือ
ควบคุมโรคระบาด
ในพื้นที่ 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
โรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ 

- - - - 1,000,000 อัตราการเกิด
ผู้ปุวยจากโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี
ลดลงร้อยละ 
50 

อัตราการเกิด
โรคระบาดใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปูองกันและ
แก้ไขสถานการณฝ์ุุน
ละอองขนาดเล็ก  
pm 2.5 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขสถานการณฝ์ุุน 
pm 2.5 

อบรมให้ความรู้/จดั
กิจกรรมรณรงค์การ
ลดปัญหาฝุุน pm 2.5 

- - - - 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหาฝุุน pm 
2.5 ในพื้นที่
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

เพื่อปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อใน
พื้นที ่

ฝึกอบรมให้ความรู้ ถึง
อันตรายและวิธีการ
ปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อ จัดซื้อ 
อุปกรณ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ ฯลฯ 

- - - - 100,000 อัตราการ
โรคตดิต่อใน
พื้นที่ลดลง
ร้อยละ 50 

อัตราการเกิด
โรคตดิต่อใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 26 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  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) 

4 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท า
โรงพยาบาลสนามระดับ
อ าเภอ 

เพื่อรองรับการรักษา
กลุ่มเสี่ยงและผู้ปุวย
โรคโควดิ-19 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าโรงพยาบาล
สนามอ าเภอแก้งคร้อ 

- - - 400,000 400,000 มีโรงพยาบาล
สนามเพียงพอ
ต่อกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวยมีที่กัก
ตัวและรักษา
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามระดับ
อ าเภอ 

เพื่อรองรับการรักษา
กลุ่มเสี่ยงและผู้ปุวย
โรคโควดิ-19 

ค่าใช้ในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม 

- - - 1,000,000 1,000,000 มีโรงพยาบาล
สนามเพียงพอ
ต่อกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวยมีที่กัก
ตัวและรักษา
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  5  โครงการ      1,400,000 2,520,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 27 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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 โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว (อาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่น) 

เพื่อให้มี
อาสาสมัครประจ า
ต าบลที่มีหนา้ที่
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

คัดเลือกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นประจ า
ต าบลช่องสามหมอ 
จ านวน 2 คน 

- - - - 144,000 มีอาสาสมัคร
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
และช่วยเหลือ
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยให้มี
สภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยในเขตต าบลช่อง
สามหมอ 

- - - - 150,000 ร้อยละ 50 
ของเปูาหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สภาวะความ
เป็นอยู่ของ
เปูาหมายดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สวัสดิการสังคมผูสู้งอาย ุ

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออม
เงินเพื่อเพิ่ม
สวัสดิการในกลุม่
ผู้สูงอาย ุ

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี สนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอาย ุ

- - - - 100,000 ร้อยละ 50 
ของผู้สูงอายุ
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการเพิ่ม
มากขึน้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 3 โครงการ       394,000    

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 28 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

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 โครงการช่องสามหมอ
ร่วมใจสร้างภูมิคุม้กัน
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
การอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการลด
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- - - - 180,000 จ านวนผู้เข้า  
ร่วมโครงการ 

ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว
ลดลง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการต้นกล้ายุวอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีความ
เป็นจิตอาสาซึ่งเป็น
ส่วนส าคญัในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การอบรมและร่วมท า
กิจกรรมจติอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

- - - - 50,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความตระหนัก
ในการเป็นจิต
อาสามากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรีและ
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งและบทบาท
หน้าท่ีของสตรีและ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรไีดร้ับการ
อบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจและพัฒนา
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและครอบครัว 

- - - - 50,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรมีี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้า  
ที่ของตน    
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

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) 

4 โครงการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลช่องสาม
หมอ 

เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดอบรม/กิจกรรมให้
ความรู้ เพื่อพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน 

- - - - 50,000 สภาเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

สภาเด็กและ
เยาวชนมี
ความเข้มแข็ง
และเข้าใจ
บทบาทของ
ตนเองมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  4  โครงการ       330,000    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  งบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ป ี   
ขั้นไปในเขตต าบล    
ช่องสามหมอ 

- - - - 7,850,000 ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

เปูาหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
คนพิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

คนพิการในเขตต าบล    
ช่องสามหมอ 

- - - - 3,000,000 ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

เปูาหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบล    
ช่องสามหมอ 

- - - - 80,000 ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

เปูาหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 31 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานงบกลาง 
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 โครงการบริหารจัดการ
ระบบสมทบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล         
ช่องสามหมอ 

- - - - 200,000 เปูาหมาย
ได้รับเงิน
สมทบ 

กองทุนมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารมาก
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลช่องสาม
หมอ 

- - - - 100,000 เปูาหมาย
ได้รับเงิน
สมทบ 

กองทุนมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารมาก
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 5 โครงการ - - - - - - 10,880,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2575 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

อบรม/จดักิจกรรม
เสรมิสร้างความการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร 
อบต.ช่องสามหมอ 

- - - - 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ตระหนักถึงภยั
ของการทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ       30,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
จากแยกหน้าบ้านนาย
อุทิศ ภิญโญดม ไป 
ถนนตัดใหม ่

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
เส้นบ้านนายจ่อย      
ภูจอมผา 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 
2 จากท่ีนานางพัน 
หงษ์ทอง ไป นานาง
สมบูรณ์ อ านาจ 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

4 โครงการขยายเขต
น้ าประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 
2 จากหมู่บ้าน     
หนองแสง ทางทิศใต้
หมู่บ้าน ไป คุ้มบา้น
นายดิลก ชัยชุ่ม 

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวติประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
จากนานายสงัด       
ใจเกษม ไป นานาง     
จารุวรรณ จ่าชัยภูม ิ

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

6 โครงการขยายเขต
น้ าประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
คุ้มช่องสามหมอ 

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาในครัวเรือน 
บ้านโนนทองหลาง หมู่
ที่ 4 จาก บ้านนางทอง
อยู่  พาเขียว ไป บ้าน
นางวันนภา สวัสดิ์วงศ์   

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูาใน
ครัวเรือน ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร            
บ้านโนนทองหลาง   
หมู่ที่ 4 จากนานาย
เกษม ศีรษะ ไป นา
นายมาวิน  พิเศษฤทธิ์  

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร     
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
จาก นานายธนพล 
บุญเพลิง ไป นานาย
ประดิษฐ์ ริมโพธิ์  

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
จาก บ้านนางวงเดือน  
ธรรมภัภดี ไป นานาง
นาง หิรัญมลู 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 
จากนานางหนูเพียน  
ไป นานางจันทร์     
น้อยหา 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 38 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6
จากบ้านนางสายฝน  
เวียงชัยภูมิ ไป นานาย
บุญมี พรเสมา 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านปุาเสี้ยว  หมู่ที่ 6 
จาก นานายไพบูลย์ 
สินธุภูมิ ไป นานาย
หลัด หลุ่งเปูา 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 
จาก นานายวีระพล    
สีม่วง ไป นานาย
พร้อม  สร้อยเปราะ 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

15 โครงการขยายเขตไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 

เพิ่มความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ระยะทาง 656 เมตร - - - - 511,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

จังหวัด
ชัยภูม ิ

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 
จากนานางสุพรรณี 
แสนแก้ว ไป บ้านนาย
สมาน ผาสุก 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
เส้นหนองนกเขียน 

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อเกษตร    
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
เส้นนานายบญุเลิศ อ่ิม
อารมณ์ ไป ล าห้วย
กลาง  

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

19 โครงการขยายเขตฟูา
เพื่อการเกษตร      
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8
จากนานายทองล้วน  
ต่อติด ไป  นานาง
ประนอม  ลาสา  

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

20 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายพรมา  
อันทบุรี ไป บ้านนาย
วิโรจน์  เช้ือหนอง
ทอน  

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

21 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายจันดา 
อุดทาทอง ไป บ้าน
นายวิเชียร  แก้วพิมพ์   

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

22 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายจันดา 
อุดทาทอง ไป บ้าน
นายธนกร หวังกอด
กลาง  

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

23 โครงการขยายเขตไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายจันดา  
อุดทาทอง ไป  
บ้านนายธนกร      
หวังกอดกลาง 

เพิ่มความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ระยะทาง 656 เมตร - - - - 511,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

จังหวัด
ชัยภูม ิ

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 จากบ้านนายรตัน์ 
สีลาโชติ ไป บ้านนาย
ประสาท โชคเหมาะ   

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

25 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 จากบ้านนายทอง
สด สังเกตจิต ไป บ้าน
นายอดิศักดิ์       
อินทร์ประจบ  

เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 350,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การประปา
ส่วน

ภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
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) 

26 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ้านแสงเจรญิ หมู่ที่
11  จากนานาย
สมศักดิ์  ชาวส าราญ 
ไปนา นายบุญสี 
ประสานศักดิ์   

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

27 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
บ้านแสงเจรญิ หมู่ที่ 
11 จากหนา้ฟาร์มไก่ 
CP ไปล าห้วยท่า
ย่านาง  

เพิ่มความสะดวก
ในการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 500,000 ได้ปรมิาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

เกษตรกรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การท า
การเกษตร 

การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 
ตัน 

- - - 
 

- 950,000 ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา 

และเผยแพร ่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยง
มุม 150 น้ิว 

- - - - 24,300 ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา 

และเผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens 

- - - - 30,300 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

อุปกรณ์เครื่องช่วย
หายใจ จ านวน 2 เครื่อง 

- - - - 300,000 ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

- - - 
 

22,000 22,000 ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 
2 เครื่อง 

- - - 
 

14,000 - ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.03 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 46 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 2 
เครื่อง 

- - - 
 

30,000 - ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

- - - 
 

22,000 22,000 กองคลัง 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 
เครื่อง 

- - - 
 

46,000 - กองคลัง 

10 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

- - - 
 

22,000 22,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

11 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

- - - 
 

4,300 - กองสวัสดิการ
สังคม 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

- - - 
 

4,300 - กองช่าง 

แบบ ผ.03 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 47 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 101 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการก าจดัขยะมูลฝอย 
 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายโครงการก าจัดขยะมลูฝอย ส่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการต่างๆ ในการก าจดัขยะมูลฝอยในเขตต าบลช่อง
สามหมอ และค่าใช้ต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก าจดัขยะมูลฝอย 
 
เป้าหมาย 
ก าจัดขยะมลูฝอย ส่งปฏิกลู และน้ าเสีย เพื่อควบคมุและ
ก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่างๆ ใน
การก าจัดขยะมลูฝอยในเขตต าบลช่องสามหมอ และคา่ใช้
ต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  850,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 48 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการเกษตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 104 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการคลองสวยน้ าใส 
 
เป้าหมาย 
แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  10,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการคลองสวยน้ าใส 
 
เป้าหมาย 
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงเปูาหมาย

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 49 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 108 ที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
เป้าหมาย 
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ ่
 
 
งบประมาณ  10,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมาย 
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
เปูาหมายและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 50 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลติแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการเกษตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 105 ที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ/ผูดู้แลคนพิการ 
 
 
เป้าหมาย 
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผู้ดูแลคน
พิการ 
 
เป้าหมาย 
ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการและ

เปูาหมายเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 51 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการเกษตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 105 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตร ี
 
เป้าหมาย 
กลุ่มอาชีพสตรีในต าบลช่องสามหมอไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
 
งบประมาณ  100,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 
เป้าหมาย 
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
 
 
งบประมาณ  100,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 52 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 110 ล าดับที่ 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการทบทวน อปพร. ในต าบลช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
อปพร. ต าบลช่องสามหมอ 
 
 
 
งบประมาณ  300,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 
 
เป้าหมาย 
ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหนา้ที่ของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  300,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ

และเปูาหมาย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 53 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 111 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้นอกสถานท่ีเพื่อเสริมสรา้ง
พัฒนาการของเด็ก 

 
เป้าหมาย 
สถานศึกษาในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  35,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้นอกสถานท่ีเพื่อเสริมสรา้ง
พัฒนาการของเด็ก 
 
เป้าหมาย 
เสรมิสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงเจรญิโดยการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 
งบประมาณ  50,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 111 ที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในโรงเรียน 

 
เป้าหมาย 
สถานศึกษาในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 
เป้าหมาย 
จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
อบต.ช่องสามหมอ สมาชิกสภา  ประชาชนท่ัวไป เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจรญิ 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 54 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 113 ที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  363,310  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน 257,250 บาท
ส าหรับเด็ก ศพด.บ้านแสงเจริญ ในอัตรามื้อละ 21 บาท  
ต่อคน จ านวน 50 คน และจ านวน 245 วัน 
- ค่าหนังสือเรียน จ านวน 9,000 บาท ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 9,000 บาท ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 13,500 บาท ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน จ านวน 21,500 บาท ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
-ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 85,000 บาท ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี
 
งบประมาณ  395,250  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเปาูหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 55 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 114 ล าดบั
ที่ 8 

ชื่อโครงการ 
โครงการมสี่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแสงเจริญ 
 
 
งบประมาณ  15,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการมสี่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมพบปะและอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงแผนงาน 

ปรับปรุงช่ือโครงการและ
เปูาหมาย 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 115 ที่ 10 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทยา โรงเรียนบา้นหนองไฮ และโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 
– หนองไผ่ (สาขาบ้านปุาเสี้ยว) 
 
 
งบประมาณ  972,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 
ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา เป็นเงิน 504,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ เป็นเงิน 294,294 บาท 
 
งบประมาณ  798,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 

แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561–2565) หน้า 116 ท่ี 11 

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐส์ื่อการเรียนการสอนด้วยวัสดุเหลือใช้ 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแสงเจริญ 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐส์ื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศกึษา และเด็กปฐมวัยได้รับ
การอบรมเสรมิสร้างทักษะในการประดิษฐส์ิ่งของให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 
งบประมาณ  25,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 116 ที่   
13 

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
แข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแสงเจรญิ 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาร่วมกนัระหว่างผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ  
 
งบประมาณ  35,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 117 ที่ 17 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
 
 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน        
การเล่น 
 
เป้าหมาย 
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา    
จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  60,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 116 ที่ 14 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 
 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรยีนช้ันอนุบาล 1 ถึง ป.6 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  610,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
 
เป้าหมาย 
เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของเด็กปฐมวัยและนักเรียน
ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา เป็นเงิน 229,944 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ เป็นเงิน 134,134 บาท 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ เป็นเงิน 95,810 
บาท 
 
งบประมาณ  459,888  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 123 ที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 
 
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  300,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2565 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย อบต.ช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 124 ที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรคเ์ยาวชน 
 
เป้าหมาย 
เยาวชนในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  150,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรคเ์ยาวชน ประจ าปี 2565 
 
เป้าหมาย 
จัดการเข้าค่ายอบรมนอกสถานท่ีให้แก่เยาวชนในต าบลช่อง
สามหมอ 
 
งบประมาณ  200,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 126 ที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชา 
 
เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  15,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
เป้าหมาย 
ท ากิจกรรมส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนาในวันส าคัญ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 126 ที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดังานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  50,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดังานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนหาญ          
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
 
งบประมาณ  200,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 

 
 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 62 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 128 ล าดับที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ 
 
 
เป้าหมาย 
พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  250,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการเพิม่พูนศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
งบประมาณ  300,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่
1/2562 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
เป้าหมาย 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  700,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
เป้าหมาย 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  1,000,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 
 
 

 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 63 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 128 ที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ ่
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 131 ล าดับที่ 12 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดภ้ายใต้ พรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.     
ช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  150,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์ินข้อมูล
ที่ดินตามมาตร 9 และมาตร 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ี
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 
เป้าหมาย 
จ้างเหมาบริการปรบัปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี จัดประชุม อบรม
ช้ีแจงการจัดเก็บภาษ ี
 
งบประมาณ  300,000  บาท (พ.ศ.2565) 

กองคลัง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการและ

เปูาหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีก่ าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 132 ล าดับที่ 13 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดัเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร/พนักงาน อบต.ช่องสามหมอ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องที่ ผู้น าน้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
งบประมาณ  50,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 
เป้าหมาย 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ท้ัง 11 หมู่บา้น 
เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ประชุมคณะกรรมการตาม
ขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
งบประมาณ  50,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านกังานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ

และเปูาหมาย  
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 132 ล าดับที่ 15 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
จัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  100,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 
 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 65 
 

 


