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ค าน า 
 
   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อยู่ในห้วง ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมา ณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    
มาพิจารณาเป็นแนวทางและกรอบในการจัดท างบประมาณ ปรากฏว่าโครงการพัฒนาบางโครงการจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงรายละเอียดให้ถูกต้องเหมาะสมและ มีความ เป็นปัจจุบัน และมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) ที่มีความจ าเป็น ในการ ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล      
ช่องสามหมอจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 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 แนวทา งการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
สภาพพ้ืนที่ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับมหภาค ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนา ทาง สังคม ให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิต ที่ดี เพ่ือ ความ ยั่งยืน        
ของชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  แนวทาง 

  1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร เพื่อความสะดวกในสัญจร การเข้าพ้ืนที่และการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 

  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให้เชื่อมต่อกัน หลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

  1.3 ปรับปรุง ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ ลดจุดเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  
  1.4 ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ า เพิ่มการกักเก็บน้ าประปา /น้ าบาดาล และขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุม 

  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านั กงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
ความสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทาง 

  2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกปุา และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
  

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

  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไฟปุา
แบบบูรณาการ 

  2.4 ส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคท่ีก่อให้เกิดขยะ        
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  สรรหาแหล่งทุ นภายนอก ที่เอ้ือต่อการพัฒนากลุ่ม อาชีพ และ          
วิสาหกิจชุมชน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคม ให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิต ที่ดี เพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

  แนวทาง 

  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญา              
และทางอารมณ ์

4.2 พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 

                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศาสนาให้แก่ทุกกลุ่มวัย และร่วมกัน ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 

4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ สถาบันครอบครัว  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 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ให้ เหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้
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 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
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      
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - 1 150,000 27 9,420,000 - - 28 19,570,000 

รวม - - - - 1 150,000 27 11,833,000 - - 28 11,983,000 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
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 

- - - - - - 1 20,000 - - 1 20,000 

รวม - - - - - - 1 20,000 - - 1 20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
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
และคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

4.1 แผนงาน      
การรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - 1 150,000 1 150,000 - - 2 300,000 

4 . 2 แผนงาน
สาธารณสุข 

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

4.2 แผนงาน    
สังคมสงเคราะห์ 

- - - - 1 180,000 3 274,000 - - 4 454,000 

4 . 3 แผนงาน    
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - - - - - 3 210,000 - - 3 210,000 

4 . 3 แผนงาน       
งบกลาง 

- - - - - - 5 10,180,000 - - 5 10,180,000 

รวม - - - - 2 330,000 13 10,864,000 - - 15 11,194,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 3 480,000 41 22,717,000 - - 43 23,197,000 

แบบ ผ.01 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 7 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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      
คุ้มดอนกอย ต่อจาก      
ถนน คสล .บ้านแก้งคร้อ   
หมู่ที่ 1  ไป หลัง อบต.  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- - - 474,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1      
คุ้มดอนกอย ต่อจาก      
ถนน คสล . เดิม ทางแยก  
บ้านนางสอนใจ คุณธรรม 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- - - 474,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ    
ระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2     
ต่อจากบ้านนายเกียรติศักดิ์   
นนทะสิงห์ ไป บ้านนายหัด 
สิมเขียว  

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
160 เมตร 

- - - 430,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า    
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล .
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2    
ต่อจากถนน คสล .เดิมบ้าน
นายผุ่น หาบ้านแท่น ไป 
บ้านนายดิลก ชัยชุ่ม 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 432,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน      
หินคลุก บ้านหนองแสง    
หมู่ที่ 2 จากวัดปุาบ้าน
หนองแสง ไป นานายหงส์ 
นอกตะแบก 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถ นนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
1,900 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน      
หินคลุก บ้านหนองแสง    
หมู่ที่ 2 จากนานางพัน 
หงส์ทอง ไป นานางสมบูรณ์ 
อ านาจ 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้า งถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,650 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการขยายผิวทาง      
ถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนางปี   
หาญจันทร์ ไป บ้านนาย   
บุญมี พันธ์บัวใหญ่ 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายผิวทางถนน
คอนกรีต กว้าง 1 
เมตร ยาว 64 เมตร 

- - - 108,000 - ขยายผิว    
ทางถนน         
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อ    
ระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3     
จากบ้านนางนิตยา การเขว้า 
ไป บ้านนางเสี่ยน มณีโชติ 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
78 เมตร 

- - - 239,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า    
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
จากแยกทางหลวง อบจ .
3020 ข้างสะพาน ไป 
บล็อกคอนเวิร์สล าห้วยกลาง  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 439,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
จากแยกทางหลวง อบจ .
30 20  ข้างวัด ไป           
ตังอ านวย 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

11 โครงการก่อสร้างท่อ    
ระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน 
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5  
ช่วงที่ 1 จากบ้า น นาง
สัมฤทธ์ิ ชุมชัย ไป บ้านนาย
เดชอุดม รวงงาม 
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมเก่ง 
สิงห์หลง ไป บ้านนาย
ประดิษฐ์ ริมโพธิ์ 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
150 เมตร 

- - - 443,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า    
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างท่อ    
ระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน 
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายประสิทธ์ิ        
พงษ์ไพศาล ไป บ้านนาง     
วงเดือน ธรรมภักดี 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
150 เมตร 

- - - 443,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า    
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 12 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 ต่อจาก
ถนน คสล .เดิม บ้านสระแต้ 
ไป บ้านปุาเสี้ยว 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 ต่อ
จากถนน คสล . เดิม           
ข้างรีสอร์ตรุ่งฤดี ไป นานาย
พร้อม สร้อยเปราะ 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างท่อ    
ระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 จาก
บ้านายสุภาพ เชิงชัยภูมิ ไป 
บ้านนายสมศักดิ์ มาฆะเซ็น  

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
150 เมตร 

- - - 443,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า     
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

มีช่องทาง
ระบายน้ าเพิ่ม
ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 13 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7  
- สายที่ 1 จากถนน       
คสล .เดิมซอยบ้านนายอุบล 
ละครพล  
- สายที่ 2 จากถนน      
คสล .เดิมซอย PK วัสดุ
ก่อสร้าง ไป ล าห้วยกลาง 
- สายที่ 3 จากถนน      
คสล . เดิม ไป บ้านนาง       
สมมาย ภูสีลิต  
- สายที่ 4 จากบ้านนาย    
ช่ืนจิตร ศรีโฉม ไป บ้านนาย
ชวลิต ชมนาวัง 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
สายที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 41 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 108 เมตร 
สายที่ 3 กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 18 เมตร 
สายที่ 4 กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 36 เมตร 

- - - 487,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 14 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จาก
จากแยก ทล .201 ไป บ้าน
นางชงโค ยาหล่อม  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8      
ต่อจากถนน คสล .เดิม ไป
บ้านนายเผิ่ง หมื่นภักดี  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
170 เมตร 
 

- - - 430,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8    
จากแยกถนนลาดยาง อบจ .
3019 บ้านนายนิยม        
มาชัยภูมิ ไป หนองนกเขียน  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล .      
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9      
คุ้มสวนภูสวย จาก บ้าน
อาจารย์วราภรณ์ ไป ท่ีดิน
นายวิชัย พรมชัย 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
103 เมตร 

- - - 272,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9      
คุ้มวังขอนแดง จากถนน 
คสล.เดิม ไป บ้านนายมนตรี 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 10 
ไป บ้านนายแวว ตาปราบ  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
124 เมตร 

- - - 325,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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) 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 10 
ไป บ้านนายแวว ตาปราบ  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
จากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 11
ไป บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
170 เมตร 

- - - 434,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน      
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
จาก แยกฝายท่าย่านาง ไป 
นานายวิจิต พาอามาต  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถน นหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
1,900 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
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 โครงการก่อสร้างถนน      
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
จากนานายหลวง ผาพิมพ์ 
ไป นานางแพง ผากงค า  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 
1,900 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน      
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
จากพ้ืนท่ีการเกษตรทางไป
ท่าย่านาง ไป นานายไพฑูรย์ 
หาบ้านแท่น  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 
1,900 เมตร 

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องศูนย์อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห้อง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 9 เมตร สูง 
3 เมตร 

- - 150,000 - - ปรับปรุงห้อง
ได้ปริมาณงาน
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่
มีความสะดวก  
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  28  โครงการ     150,000 11,833,000     

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  

    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  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 าริ 

เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 

จัดอบรม / กิจกรรม 
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

- - - 20,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ      20,000     
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  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  

เพื่อสนับสนุนจิต
อาสาพระราชทาน
ให้มีทักษะความรู้ 
ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติ 

ฝึกอบรมทักษะการ
จัดการภัยพิบัติให้แก่
จิตอาสาพระราชทาน
ต าบลช่องสามหมอ 

- - 150,000 150,000 - ร้อยละ 100 
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม   
มีความรู้ด้าน
การจัดการ   
ภัยพิบัติ
เบื้องต้น 

ผู้เข้ารับ
ฝึกอบรมมี
ทักษะความรู้ 
ความช านาญ
ในการจัดการ
ภัยพิบัติ    
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ - - - - 150,000 150,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  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 โครงการควบคุม      
โรคระบาดต่างๆ 

เพื่อปูองกันหรือ
ควบคุมโรคระบาด
ในพื้นที ่

ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ประชุมชี้แจงถึง
อันตรายและวิธีการ
ปูองกันหรือควบคุม
โรคระบาด จัดซื้อ
อุปกรณ์ ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ หรือวัคซีน 

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

อัตราการเกิด
โรคระบาดใน
พื้นทีล่ดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1  โครงการ - - - - - 50,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  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 (อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น) 

เพื่อให้มี
อาสาสมัครประจ า
ต าบลที่มีหน้าท่ี
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

คัดเลือกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นประจ า
ต าบลช่องสามหมอ 
จ านวน 2 คน 

- - - 144,000 - มีอาสาสมัคร
ครบถ้วนตาม
เปูาหมาย 

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
และช่วยเหลือ
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยให้มี
ส ภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยในเขตต าบลช่อง
สามหมอ 

- - - 100,000 - ร้อยละ 50 
ของเปูาหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สภาวะความ
เป็นอยู่ของ
เปูาหมายดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออม
เงินเพื่อเพิ่ม
สวัสดิการในกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี สนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอาย ุ

- - 180,000 30,000 - ร้อยละ 50 
ของผู้สูงอายุ
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการเพิ่ม
มากขึน้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 3 โครงการ     180,000 274,000     

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  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
ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกัน
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
การอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการลด
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- - - 150,000 - จ านวนผู้เข้า  
ร่วมโครงการ 

ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว
ลดลง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการต้นกล้ายุวอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีความ
เป็นจิตอาสาซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน ได้รับ
การอบรมและร่วม ท า
กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

- - - 30,000 - จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความตระหนัก
ในการเป็นจิต
อาสามากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งและบทบาท
หน้าท่ีของสตรีและ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรีได้รับการ
อบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจและพัฒนา
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและครอบครัว 

- - - 30,000 - จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้า   
ที่ของตน     
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 3 โครงการ - - - - - 210,000 - - - - 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  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 ุ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี    
ขั้นไปในเขตต าบล     
ช่องสามหมอ 

- - - 7,150,000 - ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย   
ยังชีพ 

เปูาหมายได้รับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
คนพิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

คนพิการในเขตต าบล    
ช่องสามหมอ 

- - - 2,670,000 - ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

เปูาหมายได้รับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบล    
ช่องสามหมอ 

- - - 60,000 - ร้อยละ 
100 ของ
เปูาหมาย
ได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

เปูาหมายได้รับ
การช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  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 - - - - - 10,180,000 - - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )                
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและ ความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )             
บ้านหนองแสง       
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 26 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )                
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )                
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 27 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )             
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและ    
เดินสายไฟ      
สาธารณะ (สายดับ )             
บ้านแสงเจริญ        
หมู่ที่ 11 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ท าการเกษตร   
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 2,500,000 - ขยายเขต
ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 28 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล       
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านหนองแสง       
หมู่ที่ 2 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล       
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 1 บ่อ 

- - - - 500,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 1 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล      
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 29 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล      
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล      
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 1 บ่อ 

- - - - 500,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 1 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล     
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 30 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล      
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

14 โครงการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลซับเมิร์ส 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

เพื่อสูบน้ าบาดาล
ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล      
ซับเมิร์สพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 

- - - - 1,000,000 ขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
จ านวน 2 
บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม  14  โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยยางตอนล่าง    
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 16 
เมตร ยาว 800 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
 

- - - - 2,000,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยยางตอนบน    
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 16 
เมตร ยาว 800 เมตร      
ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
 

- - - - 2,000,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยอีด่านตอนล่าง 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 18 
เมตร ยาว 600 เมตร      
ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
 

- - - - 800,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยอีด่านตอนบน 
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 18 
เมตร ยาว 1,000 เมตร    
ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
 

- - - - 950,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยกลางตอนบน 
บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 12 
เมตร ยาว 600 เมตร    ลึก
เฉลี่ย 2.5 เมตร 
 

- - - - 500,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยกลางตอนล่าง 
บ้านศรีพัฒนา –      
ศรีสง่า 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 12 
เมตร ยาว 600 เมตร    ลึก
เฉลี่ย 2.5 เมตร 
 

- - - - 500,000 ขุดลอกล า
ห้วย จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยแก้งคร้อ     
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยอีด่าน      
บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 16 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 800,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยอีด่าน      
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 16 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 800,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 34 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยกลาง        
บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยเสี้ยว         
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยเสี้ยว         
บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยแก้งคร้อ     
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

14 โครงการก่อสร้าง   
สะพานล าห้วยกลาง       
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 6 
เมตร ยาว 40 เมตร  

- - - - 8,000,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้ า ล าห้วยยาง            
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย กว้าง 6 เมตร 
ยาว 15 เมตร 
 

- - - - 3,500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยกลาง        
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
10 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 
ความสูงคันทาง 3 เมตร 

- - - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนใน
พื้ นท่ีมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร    
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

17 โครงการก่อสร้าง   
สะพาน ล าห้วยอีด่าน            
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 
11 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 6 
เมตร ยาว 30 เมตร 
 

- - - - 5,000,000 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนใน
พื้ นท่ีมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร    
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม  17  โครงการ       27,850,000    
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   
บานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 หลัง 

- - 4,500 
 

- - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 20 
ช่อง จ านวน 2 ตู้ 

- - 5,600 
 

- - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

โต๊ะท างานพร้อมกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 
ตัว 

- - 5,700 
 

- - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เก้าอี้ท างาน ขนาด 
1,050 ×580 ×650 
ซม. จ านวน 3 ตัว 

- - 10,500 
 

- - ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เก้าอี้ท างาน ขนาด 
570×500×600 ซม. 
จ านวน 4 ตัว 

- - 9,200 
 

- - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 18,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 12 ,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 17,000 - - ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 18 ,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 21,000 - - ส านักงานปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 5       
คิวบิกฟุต จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 6,500 - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

เครื่องโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 30,000 - - ส านักงานปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

ชุดเครื่องเสียง ส าหรับ
ห้องประชุมสภา จ านวน 
1 ชุด 

- - 100,000 - - ส านักงานปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 
 

22,000 - ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

ชุดโต๊ะห้องประชุม - - - 100,000 - ส านักงานปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เก้าอี้ท างาน             
ขาเหล็ก ขนาด 
1,180 ×580 ×650 
ซม จ านวน 1 ตัว 

- - 4,500 - - กองคลัง 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   
บานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 หลัง 

- - 4,500 - - กองคลัง 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 
 

4,300 - กองคลัง 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์     
ส าหนับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - 
 

23,000 
 
 

- กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
18 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน ขนาด 
1,050 ×580 ×650 
ซม. จ านวน 1 ตัว 

- - 3,500 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
19 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน ขนาด 
870×500×600 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

- - 2,300 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
20 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
โต๊ะท างานพร้อมกระจก
ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 
1 ตัว 

- - 5,300 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
21 

 
 

สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   
บานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 หลัง 

- - 4,500 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
22 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์
สแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 

- - - 17,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

เก้าอี้ท างาน ขนาด 
1,050 ×580 ×650 
ซม. จ านวน 1 ตัว 

- - 3,500 - - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เก้าอี้ท างาน ขนาด 
870×500×600 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

- - 2,300 - - กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

โต๊ะท างานพร้ อมกระจก
ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 
1 ตัว 

- - 5,300 - - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ก่อสร้าง 

เครื่องตัดคอนกรีต 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 40,000 - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
27 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

คอมพิวเตอร์            
All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน      
1 เครื่อง 

- - - 23,000 - กองช่าง 

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์
 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบ     
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตร
ต่อนาทีจ านวน 2 เครื่อง 

- - - 64,200 - กองช่าง 

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ส ารวจ 

 

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดามเทียมแบบ
พกพา 

- - - 24,500 - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 35 ที่ 25 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากบ้าน
พ่อใส ไปบ้านพ่อค า 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า กว้าง  0.40 เมตร ยาว 150 เมตร 
 
งบประมาณ  300,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านพ่อใส ไป บ้านพ่อค า 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 150 เมตร 
 
งบประมาณ  443,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 43 ที่ 39 

ชื่อโครงการ 
โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 สายนา     
นายค า จ าปาหอม ไปนานางทองผัด  ยิ้มประเสริฐ 
 
 
เป้าหมาย 
ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ีการเกษตร         
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 สายนานายค า จ าปาหอม ไป นานาง    
ทองผัด ยิ้มประเสริฐ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 50 ที่ 60 

ชื่อโครงการ 
โครงการยกระดับผิวถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 เส้นข้างสะพานไปฝายน้ าล้นให้สูงขึ้น พร้อม
ซ่อมแซมถนนท่ีเกดจากน้ ากัดเซาะขาดหลังบล็อคคอนเวิร์ส  
บ้านโนนทองหลาง 

เป้าหมาย 
ยกระดับผิวถนนให้สูงขึ้นพร้อมซ่อมแซมถนนที่เกิดจากน้ า
กัดเซาะ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ีการเกษตร         
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 จากทางแยกทางหลวง อบจ .
3020 ข้างสะพาน ไป พ้ืนท่ีการเกษตร 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 83 ที่ 151 

ชื่อโครงการ 
โครงการลงหินคลุกถนน บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9            
จากถนน ทล.201 ไป อ่างเก็บน้ าห้วยยางตอนต้น 
 
เป้าหมาย 
ลงหินคลุกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9        
จากถนน ทล.201 ไป อ่างเก็บน้ าห้วยยางตอนต้น 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 89 ที่ 167 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10    
จากบ้านนายปะรีด ไปบ้านนางนงเยาว์ 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ีการเกษตร         
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 จากบ้านนายปะรีด ไปบ้านนางนง
เยาว ์
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 46 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  

    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการต่างๆ ในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตต าบลช่อง
สามหมอ และค่าใช้ต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
 
เป้าหมาย 
ก าจัดขยะมูลฝอย ส่งปฏิกูล และน้ าเสีย เพื่อควบคุมและ
ก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่างๆ ใน
การก าจัดขยะมูลฝอยในเขตต าบลช่องสามหมอ และค่าใช้
ต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  850,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 47 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  

    2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

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.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการคลองสวยน้ าใส 
 
เป้าหมาย 
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  15,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงเปูาหมาย

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 48 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
เป้าหมาย 
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ 
 
 
งบประมาณ  10,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมาย 
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 49 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

 
เป้าหมาย 
สถานศึกษาในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  35,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็ก  
นอกสถานท่ี 
 
เป้าหมาย 
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงเจริญโดยการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 
งบประมาณ  40,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

 
เป้าหมาย 
สถานศึกษาในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัย นักเรียน ในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 50 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  363,310  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก ศพด .บ้านแสง
เจริญ ในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จ านวน 50 คน และ
จ านวน 245 วัน 
- ค่าหนังสือเรียน จ านวน 9,000 บาท ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 9,000 บาท ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 13,500 บาท ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 19,350 บาท ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
-ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
 
งบประมาณ  380,850  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเปูาหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 51 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทยา โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 
– หนองไผ่ (สาขาบ้านปุาเสี้ยว) 
 
 
งบประมาณ  972,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด สพฐ . 
ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา เป็นเงิน 456,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ เป็นเงิน 280,000 บาท 
 
งบประมาณ  760,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนด้วยวัสดุเหลือใช้ 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยได้รับ
การอบรมเสริมสร้างทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 52 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
แข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ  
 
งบประมาณ  35,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
 
 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน        
การเล่น 
 
เป้าหมาย 
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงส นามเด็กเล่นสร้างปัญญา    
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  60,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 53 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 
 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึง ป.6 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  610,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

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.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 54 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  300,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2564 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย อบต.ช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 55 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน 
 
เป้าหมาย 
เยาวชนในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  150,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน ประจ าปี 2564 
 
เป้าหมาย 
จัดการเข้าค่ายอบรมนอกสถานท่ีให้แก่เยาวชนในต าบลช่อง
สามหมอ 
 
งบประมาณ  180,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 56 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชา 
 
เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  15,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
เป้าหมาย 
ท ากิจกรรมส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนาในวันส าคัญ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  50,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรม งานวันลอยกระทงบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนหาญ          
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
 
งบประมาณ  150,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ

งบประมาณ 

 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 57 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

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.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต . 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
งบประมาณ  700,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี
1/2562 หน้าท่ี 8 ล าดับที่ 1 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
เป้าหมาย 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  700,000  บาท (พ.ศ.2563) 

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

ส านักงานปลัด/ 
ย้ายปีงบประมาณ 

 
 

 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 58 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ภายใต้ พรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต .     
ช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  150,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
 
เป้าหมาย 
ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต .
ช่องสามหมอ โดยการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
งบประมาณ  150,000  บาท (พ.ศ.2564) 

กองคลัง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการและ

เปูาหมาย  
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 59 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร /พนักงาน อบต .ช่องสามหมอ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องที่ ผู้น าน้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
งบประมาณ  50,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ทั้ง 11 
หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล และประชุม
คณะกรรมการตามขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
งบประมาณ  50,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ

และเปูาหมาย  
 
 

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

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
จัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  100,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 60 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
 
งบประมาณ  15,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และ ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมพบปะและอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
งบประมาณ  15,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงแผนงาน 

ปรับปรุงช่ือโครงการและ
เปูาหมาย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 61 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 137 ที่ 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ลึก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ลึก 
 
 
งบประมาณ  135,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์ส บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์สพร้อมระบบกระจายน้ า        
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 
 
งบประมาณ  1,000,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 137 ที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร บ้านหนองไฮ       
หมู่ที่ 3 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูาตามแนวเสาที่ก าหนดไว้ 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและเดินสายไฟ      
สาธารณะ(สายดับ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

ย้ายปีงบประมาณ  

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 62 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 137 ที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 ไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 25 ต้น 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูาตามแนวเสาที่ก าหนดไว้ จ านวน 25 ต้น 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและเดินสายไฟ      
สาธารณะ(สายดับ) บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

ย้ายปีงบประมาณ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 141 ที่ 16 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสระแต้    
หมู่ที่ 5 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 
งบประมาณ  135,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์ส บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์สพร้อมระบบกระจายน้ า        
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 บ่อ 
 
งบประมาณ  1,500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

 

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 63 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 142 ที่ 19 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร บ้านปุาเสี้ยว      
หมู่ที่ 6 ไฟฟูาแรงต่ า 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูาตามแนวเสาที่ก าหนดไว้ จ านวน 25 ต้น 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและเดินสายไฟ      
สาธารณะ(สายดับ) บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

ย้ายปีงบประมาณ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 142 ที่ 21 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 
ไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 25 ต้น 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูาตามแนวเสาที่ก าหนดไว้ จ านวน 25 ต้น 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและเดินสายไฟ      
สาธารณะ(สายดับ) บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  2,500,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย 

ย้ายปีงบประมาณ  

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 64 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 144 ที่ 26 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
 
 
งบประมาณ  135,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์ส บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
 
 
เป้าหมาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาลซับเมิร์สพร้อมระบบกระจายน้ า        
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 บ่อ 
 
งบประมาณ  1,000,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายปีงบประมาณ 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 65 
 

 


