
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 
   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจะด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 โดยน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาพิจารณาแนว
ทางการและเป็นกรอบในการจัดท างบระมาณ ปรากฏว่าโครงการพัฒนาบางโครงการจ าเป็นต้องปรับปรุง
รายละเอียดให้ถู กต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565 ) ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นี้ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - 3 670,600 - - - - 3 670,600 

รวม - - - - 3 670,600 - - - - 3 670,600 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทางสังคมให้
เข้มแข็งและคุณภาพชีวิต
ท่ีดีเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

4 . 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - 1 198,000 - - - - 1 198,000 

4.2 แผนงานงบกลาง - - - - 5 9,488,800 - - - - 5 9,488,800 

รวม - - - - 6 9,686,800 - - - - 6 9,686,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

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

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
5 ) ยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         

1.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - - 1 700,000 - - - - 1 700,000 

รวม - - - - 1 700,000 - - - - 1 700,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - 10 10,859,400 - - - - 10 10,959,400 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
ส านักงาน อบต .
ช่องสามหมอ 

ปรับปรุง ตกแต่ง
ภายในห้องประชุม 
และจัดระบบควบคุม
ใหม่ เพื่อรองรับการ
ประชุมต่างๆ ให้
สามารถตอบสนอง
การประชุม การ
น าเสนอ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ห้องประชุมสภา 
อบต .ช่องสามหมอ  และ
ติดต้ังแอร์ขนาด 26,000 
บีทียู จ านวน 3 เครื่อง  

- - 408,600 - - ปรับปรุงห้อง
ประชุม 
จ านวน 1 
ห้อง  และตั้ง
ตั้งแอร์จ านวน 
3 เครือง 

ห้องประชุมได้รับ
การปรับปรุงให้มี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
ส านักงาน อบต .
ช่องสามหมอ 

เพิ่มช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล . ความยาวรวม 
30.80 เมตร 

- - 64,000 - - ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - 472,600 - - - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

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

  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 โครงการติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 
10 

แสดงความจงรักภักดี
และร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 
10 จ านวน 2 ซุ้ม 

- - 198,000 - - ติดต้ังซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 
จ านวน 2 ซุ้ม 

แสดงความ
จงรักภักดีและร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาล ที่ 10 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - - - 198,000 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

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

  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) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเบี้ยยังชี พ
ผู้สูงอายุตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ในเขตต าบลช่องสามหมอ 

- - 6,700,000 - - จ านวนร้อยละ 
100 ของ
เป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

เป้าหมายได้รับเบี้ย
ยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคน
พิการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ผู้พิการในเขตต าบลช่อง
สามหมอ 

- - 2,428,800 - - จ านวนร้อยละ 
100 ของ
เป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

เป้าหมายได้รับเบี้ย
ยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ 

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตต าบล
ช่องสามหมอ 

- - 60,000 - - จ านวนร้อยละ 
100 ของ
เป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

เป้าหมายได้รับเบี้ย
ยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

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

  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 โครงการบริหาร
จัดการระบบสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลช่องสาม
หมอ 

- - 200,000 - - เป้าหมาย
ได้รับเงิน
สมทบ 

กองทุนมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 เงินสมทบกองทุ น
สวัสดิการชุมชน  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลช่องสามหมอ 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลช่องสามหมอ 

- - 100,000 - - เป้าหมาย
ได้รับเงิน
สมทบ 

กองทุนมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 5 โครงการ - - - - 9,488,800 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

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

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ 

- - 700,000 - - สมาชิกสภา
และผู้บริหาร 
อบต .ช่องสาม
หมอ ได้รับ
การเลือกตั้ง
ครบตาม
จ านวน  

อบต .ช่องสามหมอ 
มีสมาชิกสภาและ
ผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติราชการตาม
กฎหมาย 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - - 700,000 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02
ฟหกฟกก
02/20 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง 

- - 51,200 - - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
26,000 บีทียู จ านวน 
3 เครื่อง 

- - 108,600 - - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบ
กระจก) จ านวน 1 ตู้ 

- - 7,000 - - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์    
งานบ้าน    
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จ านวน 2 เครื่อง  
และแบบข้ออ่อน 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 29,900 29,900 
 

- - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมหมึกพิมพ์ จ านวน 
2 เครื่อง 

- - 8,600 
 
 

- - ส านักงานปลัด 

5 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์ ชุดกันไฟ จ านวน 2 ชุด - - 60,000 
 
 

- - ส านักงานปลัด 

6 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จ านวน  1 
หลัง 

- - 4,500 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมหมึกพิมพ์ จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 4,300 
 
 

- - กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kva จ านวน 2 
เครื่อง 

- - 11,600 
 

- - กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.03 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 25 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าพื้นที่การเกษตร 
- สายที่ 1 จากบ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไปถนนสาย
ศาลากลางบ้าน ม.10 ที่ท้ิงขยะเทศบาลต าบลแก้งคร้อ 
- สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตบ้าน พ .ต .ท .พงศธร        
ตาปราบ ไปประตูด้านหลัง อบต.ช่องสามหมอ 
- สายที่ 3 จากถนนคอนกรีตบ้านนางสาวเดือนฉาย    
เจือประทุม ไปสามแยกไปศาลากลางบ้าน ม.10 
- สายที่ 4 จากทางหลวง อบจ .3020 ที่ท้ิงขยะเทศบาล 
ไปสามแยกศาลากลางบ้าน ม.10 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร จ านวน 4 
สาย คือ 
- สายที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 770 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 880 เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร 
- สายที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านแก้งคร้อ        
หมู่ที่ 1 จาก บ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไป ถนนสาย            
ศาลากลางบ้าน ม.10 ที่ท้ิงขยะเทศบาลแก้งคร้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  365,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
เป้าหมาย และงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 27 ที่ 4 

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล .บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ต่อจากถนน 
คสล .เดิมบ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไปทางไปด้านหลัง  
อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ต่อจากถนน คสล.เดิม
บ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไปประตูด้านหลัง อบต.ช่องสามหมอ 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร  
 
งบประมาณ  461,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 27 ที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จากทางออกบ้านแก้งคร้อ       
(คุ้มดอนกอย) ไป ทางแยกบ้านศรีพัฒนา) 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร 

 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 สายทาง
แก้งคร้อ – บ้านศรีพัฒนา รหัสทางหลวง ท้องถิ่น               
ชย.ถ.50-001 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร 

 
งบประมาณ  1,040,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ  

ย้ายจาก ผ.02 ไป ผ.02/1 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 28 ที่ 7 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (สาย
ทางจากถนน คสล.เดิม บ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไป หลัง
อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
 
งบประมาณ  300,000  บาท  (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ต่อจากถนน
คอนกรีต บ้านแก้งคร้อ ไป ทางแยกท่ีทิ้งขยะเทศบาล         
หลัง อบต. 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 
 
งบประมาณ  356,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 28 ที่ 10 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
ต่อจากบ้านนางสาวเดือนฉาย เจือประทุม ไปสามแยก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
 
 
งบประมาณ  400,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล ท์ติก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1       
ต่อจากบ้านนางสาวเดือนฉาย เจือประทุม ไปสามแยก         
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
 
 
งบประมาณ  353,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 30 ที่ 12 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร    
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
- สายที่ 1 จากแยกถนนคอนกรีตทางออกหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก ไปฝายห้วยอีด่าน   
- สายที่ 2 จากแยกถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ไปประตู
ด้านหลังวัดสว่างแสงอรุณ 
- สายที่ 3 จากแยกทางหลวง อบจ .3019 ไป บล็อก
คอนเวิร์ส หลังศาลเจ้าพ่อขุนหาญ 
- สายที่ 4 จากแยกถนนคอนกรีตทางออกหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก ไปบ้านนายดิลก ชัยชุ่ม 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร 
- สายที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
 
 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านหนองแสง      
หมู่ที่ 2  
- สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตทางออกบ้ านด้านทิศตะวันตก     
ไป ฝายห้วยอีด่าน 
- สายที่ 2 จากแยกถนนคอนกรีตทางออกบ้านด้านทิศ       
ตะวันตก ไป บ้านนายดิลก ชัยชุ่ม 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
 
งบประมาณ  787,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากแยก
ถนนคอนกรีต ไป ประตูด้านหลังวัดสว่างแสงอรุณ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  230,000  บาท (พ.ศ.2563) 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 33 ที่ 18 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต่อ
จากเดิมบ้านนางณัฐวรรณ ไปห้วยอีด่าน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 898 ม. 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากถนน
คอนกรีต ไปวัดป่าบ้านหนองแสง 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร 
 
งบประมาณ  36,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 33 ที่ 20 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 2 จากบ้านนางหนูภักดิ์ ค าบุญเป้า ไปบ้านนาย     
เกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์ 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี จากบ้านนางหนูภักดิ์      
ค าบุญเป้า ไปบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์ 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 จากบ้านนางหนูภักดิ์ ค าบุญเป้า ไปบ้านนายเกียรติศักดิ์ 
นนทะสิงห์ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 111 เมตร 
 
 
งบประมาณ  346,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย
และเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 34 ที่ 22  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นหินคลุก         
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากโรงเรียนเก่า ไปพื้นท่ี
การเกษตร 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านหนองไฮ        
หมู่ที่ 3 จากโรงเรียนเก่า ไปพื้นท่ีการเกษตร 
 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 
 
งบประมาณ  474,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 34 ที่ 23  

ชื่อโครงการ 
โครงการลงหินคลุกถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 สายบ้าน
นางสุภาพันธ์ มณีพรรณ ไปบ้านกองหลา ขันชพัด 
 
 
เป้าหมาย 
ลงหินคลุกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านหนองไฮ        
หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุภาทิพย์ มณีพรรณ ไป บ้านนางกองหลา    
ขันชพัด 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
 
งบประมาณ  142,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 35 ที่ 24  

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร    
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
- สายที่ 1 จากแยกถนนลูกรังสายหนองไฮ – วัดป่าบ้าน
หนองแสง ไปนานายเสถียร ลาสา 
- สายที่ 2 จากแยกถนนคอนกรีตบ้านนายส ารอง ถึง 
ข้างวิทยาลัยการอาชีพ 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านหนองไฮ        
หมู่ที่ 3 
- สายที่ 1 จากแยกถนนลูกรังสายหนองไฮ – วัดป่าบ้านหนอง
แสง ไปนานายเสถียร ลาสา 
- สายที่ 2 จากแยกถนนคอนกรีตบ้านนายส ารอง ถึง ข้าง
วิทยาลัยการอาชีพ 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร 
 
งบประมาณ  460,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 37 ที่ 28 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จาก
ล าห้วยกลาง ไปวัดป่าบ้านหนองแสง 
102 . 26135165627147 + 
16.07843805916484 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านหนองไฮ        
หมู่ที่ 3 จากล าห้วยกลาง ไป วัดป่าบ้านหนองแสง 
 
 
  
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
 
งบประมาณ 712,000 บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 40 ที่ 33 

ชื่อโครงการ 
โครงการว่างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3 จากบ้านนายบุญกอง แกมเงิน ไปบ้านนายสุวรรณ 
บุตรวิชา 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร ยาว 217 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายบุญกอง แกมเงิน ไป บ้านนายสุวรรณ 
บุตรวิชา 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 217 เมตร 
 
งบประมาณ  694,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 



 
 

-19- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 42 ที่ 36 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จาก
บ้านนายอุเทน อิงชัยภูมิ ไปบ้านนายกิตติ แสนเรียน 
 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าจากบ้านนายอุเทน อิงชัยภูมิ ไปบ้าน
นายกิตติ แสนเรียน 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายอุเทน อิงชัยภูมิ ไปบ้านนายกิตติ แสน
เรียน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 111 เมตร 
 
 
งบประมาณ  344,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 44 ที่ 43 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไฮ   
หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน 
 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ ายาว 207 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบาย้ า คสล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิด
มีรางวี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางระเบียบ ดีกลาง ไป 
บ้านนายบุญมี พันธุ์บัวใหญ่ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 139 เมตร 
 
งบประมาณ  444,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 45 ที่ 45 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . ซอยบ้านนางสาคร ไปบ้าน
นางบุญโฮม 
 
เป้าหมาย 
ท าถนนคอนกรีตซอยบ้านนางสาคร ไปบ้านนางบุญโฮม 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3            
ซอยบ้านนางสาคร ขวัญเมืองคูณ ไป บ้านนางบุญโฮม 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 48.5 เมตร 

 
งบประมาณ  95,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 45 ที่ 46  

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
 
 
เป้าหมาย 
ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล . ภายในหมู่บ้าน         
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางระเบียบ ดีกลาง             
ไป บ้านนางเสี่ยน มณีโชติ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 168 เมตร 
 
งบประมาณ  537,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 46 ที่ 48 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร             
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียน           
ข้างล าห้วย 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
พิกัด 102 . 22453892526268 + 
16.10771223299909 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียน ข้างล าห้วย 
 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

 
 
 

งบประมาณ  569,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 46 ที่ 50  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
สาธารณะไปวัดตลอดสาย 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4       
จากแยกทางหลวง อบจ.3020 ไป เส้นข้างวัดสระโนนทอง 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  263,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 49 ที่ 58 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4
บริเวณซอยหลังหมู่บ้าน จากบ้านนางศรีจันทร์ มีเงิน ไป
ศาลปู่ตา  
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล .จากบ้านนางศรีจันทร์ มีเงิน ไปศาล   
ปู่ตา 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ต่อจาก
ถนน คสล .เดิมบริเวณซอยหลังหมู่บ้าน จากบ้านนางศรีจันทร์   
มีเงิน ไปสามแยกทางไปศาลปู่ตา 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร  
 
 
งบประมาณ  354,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 49 ที่ 59  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้าน
โนนทองหลาง หมู่ที่ 4 
- สายที่ 1 จากสายข้างสะพานล าห้วย ไปบล็อกคอน
เวิร์ส เลยนานายมิตร เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 แยกถนน อบจ . 3020 ไป ถนนลาดยางข้าง
ตังอ านวยฟาร์ม 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
- สายที่ 1 จากสายข้างสะ พานล าห้วย ไปบล็อกคอน
เวิร์ส เลยนานายมิตร เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 แยกถนน อบจ . 3020 ไป ถนนลาดยางข้าง
ตังอ านวยฟาร์ม 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 
- สายที่ 1 จากแยกทางหลวง อบจ .3020 ไป บล็อกคอนเวิร์ส 
นานายมิตร เทียมชัยภูมิ 
- สายที่ 2 จากทางหลวง อบจ .3020 ไป ถนนลาดยางข้าง     
ตังอ านวยฟาร์ม 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร 
 
 
 
งบประมาณ  700,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 50 ที่ 62  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5       
เส้นจากบ้านสระแต้ ไปบ้านป่าเสี้ยว 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5              
จากบ้านสระแต้ ไป บ้านป่าเสี้ยว 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 
 
งบประมาณ  210,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 51 ที่ 63  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร    
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5  
- สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตทางออกบ้านทาง          
ทิศตะวันตก ถึงบ้านหนองมะเขือ ต าบลหนองขาม 
- สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตทางออกบ้านด้าน           
ทิศตะวันตก ถึง ล าห้วยเสี้ยว เขตต าบลหนองขาม 
- สายที ่3 จากถนนคอนกรีตทางออกบ้านด้านทิศตก ถึง 
อ่างเก็บน้ าชลประทาน 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 985 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 
จากถนนคอนกรีตทางออกบ้านสระแต้ทิศตะวันตก ไป          
ล าห้วยเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
 

 
 
 

งบประมาณ  522,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 51 ที่ 64  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จาก
บ้านพ่อมี ไปบ้านแม่สุริยนต์ 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงร่องระบายน้ ายาว 200 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ภายใน ในหมู่บ้าน         
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากบ้านพ่อมี ไป บ้านแม่สุริยนต์ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 200 เมตร 
 
งบประมาณ  639,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 52 ที่ 67  

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากบ้านสระแต้ ไป
สวนภูสวย ชลประทาน 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร พิกัด 
102.2424127306793+16.137995711762809 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จาก       
บ้านสระแต้ ไป บ้านแก้งอรุณหมู่ที่ 9 คุ้มสวนภูสวย 
ชลประทาน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร  
 
 
งบประมาณ  461,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 54 ที่ 72 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายสมปอง ไปนานายสัมฤทธ์ิ กุลจันทร์ 
 
เป้าหมาย 
การก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนายสมปอง ไปนานาย
สัมฤทธ์ิ กุลจันทร์ 
 
งบประมาณ 350,000 บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากบ้านนาย
สมปอง ไป บ้านนายบุญมี 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 
 
 
งบประมาณ  210,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-28- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงาน/โครงการ รายละเอยีด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 44 ที่ 73  

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี บ้านสระแต้       
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพีญรัตน์ จันนวล ไปบ้านนาย
ทองแดง กันชัยภูมิ 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี จากบ้านนายพีญรัตน์     
จันนวล ไปบ้านนายทองแดง กันชัยภูมิ 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมี
รางวี บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5  
สายที่ 1 จากบ้านนายพีญรัตน์ จันทร์นวล ไปบ้านนายทองแดง 
กันชัยภูมิ 
สายที่ 2 จากทางหลวง 201 (ร้านกาแฟ ) ไปบ้านนายเดชอุดม 
รวงงาม 
 
 
 
เป้าหมาย 
สายที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล .พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี 
ความยาวรวม 65.35 เมตร 
สายที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี 
ความยาวรวม 45 เมตร 
 
 
 
งบประมาณ  353,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รวม 2 โครงการเป็น  
1 โครงการ 2 สาย 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 44 ที่ 74  

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าเสีย บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายสัมฤทธิ์ กุลจันทร์ ไปบ้านนายเดชอุดม รวงงาม 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าเสีย จากบ้านนายสัมฤทธ์ิ  กุลจันทร์ ไป
บ้านนายเดชอุดม  รวงงาม 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2564) 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 57 ที่ 78  

ชื่อโครงการ 
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร 
- สายที่ 1 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล .201 ถึง ล า
ห้วยเสี้ยว ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท 
- สายที่ 2 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล .201 ถนน
คอนกรีตเดิม ถึงแยกทางไปบ้านสระแต้ 
- สายที่ 3 ทางออกหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก ถึง บ้าน
หนองแห้ว เขตต าบลหนองขาม 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 612 เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 775 เมตร 
 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 จากทางออก
บ้านด้านทิศตะวันตก ไป บ้านหนองแห้ว 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
 
 
 
งบประมาณ   263,000   บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 



 
-30- 

 
ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 57 ที่ 79  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6    
จากแยกบ้านนางบุญมา บันลือศรีสกุล ไปบ้าน         
นายประยุทธ ดอนน้อย 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 – 0.50 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านป่าเสี้ยว 
หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านนางบุญมา บันลือศรีสกุล ไป บ้า นนาย   
ประยุทธ ดอนน้อย 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 200 เมตร 
 
 
งบประมาณ  639,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 58 ที่ 80  

ชื่อโครงการ 
โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน     
ป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 (สายทางต่อจากถนน คสล .เดิม หน้า
โรงงาน KMC ไป เขตรอยต่อ บ้านสระแต้) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 (สายทาง
ต่อจากถนน คสล .เดิม หน้าโรงงาน KMC ไป เขตรอยต่อ บ้าน
สระแต้) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ   263,000   บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 58 ที่ 86 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านป่าเสี้ยว 
หมู่ที่ 6 เลียบล าห้วยเสี้ยว จากนานายปัญญา ขอดค า ไป
นานายหลัด หลุ่งเป้า 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีเกษตรเลียบล าห้วยเสี้ยว        
จากนานายปัญญา ขอดค า ไปนานายหลัด หลุ่งเป้า 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 
เลียบล าห้วยเสี้ยว จากนานายปัญญา ขอดค า  ไป นานายหลัด 
หลุ่งเป้า 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 
 
งบประมาณ  356,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 61 ที่ 88 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนางมะลิ หมื่นนอก 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
 
งบประมาณ  400,000  บาท  (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากถนน 
คสล. ไป บ้านนางมะลิ หมื่นนอก 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
 
งบประมาณ  353,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 61 ที่ 90 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษคร บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 7 
- สายที่ 1 จากแยกทางหลวง อบจ .3019 ข้างร้าน PK 
ไป ล าห้วยกลาง 
- สายที่ 2 จากแยกทางหลวง อบจ .3019 ไป บ้านนาง
พริ้ม หาญละคร  
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร 
งบประมาณ    -    บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากแยกทาง
หลวง อบจ.3019 ไป บ้านนางตระกูล หาญละคร  
 
 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร 
 
งบประมาณ  57,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 64 ที่ 99 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก บ้านศรีสง่า    
หมู่ที่ 7 
- จุดที่ 1 (ต่อจากบ้านนายประยงค์ โคตรมณี ไป ทาง
แยกทางไปบ้านหนองไฮ) 
- จุดที่ 2 (ต่อจากท่อเดิม บริเวณข้างที่เจริญมิตร ไป   
ทางแยกทางไปบ้านหนองไฮ) 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า กว้าง 0.4 เมตร ยาว 181.40 เมตร 
งบประมาณ    -    บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า    
หมู่ที่ 7 จากทางแยกหลังโกดังเลียงเจริญ ไป ทางออกบ้านนาย
ประยงค์ โคตรมณี 
 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 123 เมตร 
งบประมาณ  393,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 



 
 

-33- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 65 ที่ 103 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน พร้อมบ่อพัก      
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7  
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า กว้าง 0.40 เมตร ยาว 217 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล . ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า   
หมู่ที่ 7 หลังโกดังไม้ทอง ไป สามแยกเขตเทศบาล 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ความยาวรวม 56 เมตร 
 
งบประมาณ  179,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 66 ที่ 104 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7        
จากบ้านนางสุพรรณี แสนแก้ว ไปบ้านนายอุบล      
ละครพล  
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล .จากบ้านนางสุพรรณี แสนแก้ว ไป
บ้านนายอุบล ละครพล 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7                
จากบ้านนางสุพรรณี แสนแก้ว ไป บ้านนายอุบล              
ละครพล 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล .กว้าง 4 เมตร ยาว 133.5 เมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 รวม 7 ท่อน 
 
งบประมาณ  356,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 66 ที่ 105  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีง่า หมู่ที่ 7         
จากบ้านเทิดไทองค์ราชัน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีง่า หมู่ที่ 7 จากบ้านเทิดไท
องค์ราชัน 
งบประมาณ 350,000 บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีง่า หมู่ที่ 7 จากทางแยก
ถนน คสล. ไป บ้านเทิดไทองค์ราชัน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร 
 
งบประมาณ 138,000 บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 66 ที่ 106  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7      
จากบ้านสมมาย ภูสีลิต 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากบ้านสมมาย 
ภูสีลิต 
 
งบประมาณ 350,000 บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากแยกถนน 
คสล. ไป บ้านนางสมมาย ภูสีลิต 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 103 เมตร 
 
 
งบประมาณ 237,000 บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 66 ที่ 107  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7       
จากบ้านนางลิน หงส์ภูเขียว 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากบ้านนางลิน 
หงส์ภูเขียว 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากแยกถนน 
คสล. ไป บ้านนางลิน หงส์ภูเขียว 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1.6 เมตร ยาว 25 เมตร 
 
 
งบประมาณ  26,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 70 ที่ 116  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร    
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
- สายที่ 1 ทางออกหมู่บ้านด้านทิศเหนือจาก
ถนนลาดยางสายแก้งคร้อ – นาแก ไปหนองแคดั่ง 
- สายที่ 2 แยกทางหลวง อบจ.3019 ไปหนองนกเขียน 
ทางแยกบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
- สายที่ 3 จากออกหมู่บ้านด้านทิ ศตะวันตก ไปแยกทาง
หลวง อบจ.3019-ฝายนิวซีแลนด์ 
- สายที่ 4 จากทางแกบ้านหนองตูมด้านทิศตะวันตก   
(วัดป่า) ไปทางแยกไปฝายนิวซีแลนด์ 
- สายที่ 5 จากทางแกหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก ไปกุดหิน 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,865 เมตร 
- สายที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
- สายที่ 5 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร             
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 
- สายที่ 1 จากทางแยกถนนลาดยาง อบจ .3019               
ไป หนองแคดั่ง  
- สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตทางออกบ้านด้านทิศตะวันตก        
ไป ฝายนิวซีแลนด์ 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
- สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
 
 
 
 
งบประมาณ 1,186,000 บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 74 ที่ 125 

ชื่อโครงการ 
โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก   
บ้านนายเผิ่ง หมื่นภักดี ไป ฝายชลประทานล าห้วยกลาง 
 
 
เป้าหมาย 
ลงหินคลุกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร  บ้านหนองตูม      
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายเผิ่ง หมื่นภักดี ไป ฝายชลประทาน         
ล าห้วยกลาง 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
 
งบประมาณ  189,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 75 ที่ 129 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี บ้านหนองตูม    
หมู่ที่ 8 จากบ้านแม่พุด บ ารุงเช้ือ ไปบ้านนางเลียง 
 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าพร้อมรางวีจากบ้านแม่พุด บ ารุงเชื้อ ไป
บ้านนางเลียง 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 จากบ้านแม่พุด บ ารุงเช้ือ ไปบ้านนางเลียง 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 111 เมตร 
 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 76 ที่ 132  

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี บ้านหนองตูม    
หมู่ที่ 8  จากบ้านนายวันชัย พงษ์อุดทา ไป              
บ้านนายทองสา อุทัยแพน 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8       
จากบ้านนายวันชัย พงษ์อุดทา ไป บ้านนายทองสา    
อุทัยแพน 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล . ในหมู่บ้าน  บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 จากทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ไป ทางออกท้าย
หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ความยาวรวม 265 เมตร 
 
 
 
งบประมาณ  847,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 76 ที่ 133  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนายผึ่ง หมื่นภักดี ไปบ้านนายวิโรจน์ เชื้อหนองทอน 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล .จากบ้านนายผึ่ง หมื่นภักดี ไปบ้าน
นายวิโรจน์ เชื้อหนองทอน 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8      
จากทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ไป บ้านนายวิโรจน์          
เชื้อหนองทอน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร  ยาว 470 เมตร 
 
 
งบประมาณ  1,239,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 78 ที่ 139  

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนน คสล . บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 
ตั้งแต่ถนนทางหลวงหมายเลข 201 ไปบ้านนายชู       
คงสามหมอ(คุ้มไก่ชน) 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 จากทาง
หลวง ทล.201 ไป บ้านนายชู คงสามหมอ(คุ้มไก่ชน) 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร 
 
งบประมาณ  464,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 83 ที่ 148  

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9        
คุ้มสวนภูสวย 
 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร    
ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.50 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล . ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งอรุณ     
หมู่ที่ 9 คุ้มสวนภูสวย จากสามแยกกลางบ้าน ไป ทางเข้า
หมู่บ้าน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล . ภายในหมู่บ้าน ชนิดมีรางวีหลังท่อ 
ความยาวรวม 259 เมตร 
 
งบประมาณ  828,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 84 ที่ 152 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย บ้านแก้งอรุณ        
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางนุดี แอมปรีย์ ต่อจากเดิมไปบ้าน
สวนภูสวย 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย จากบ้านนางนุดี แอมปรีย์    
ต่อจากเดิมไปบ้านสวนภูสวย 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบาย คสล .ในหมู่บ้าน บ้านแก้งอรุณ     
หมู่ที่ 9 ต่อจากเดิมสามแยกคุ้มสวนภูสวย ไปบ้านนางนุดี 
แอมปรีย์ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี ความยาว
รวม 113.20 เมตร 
 
งบประมาณ  353,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 84 ที่ 154  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 ต่อ
จากเดิมคุ้มวังขอนแดง 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมคุ้มบ้านวังขอนแดง ม.9 
 
งบประมาณ  350,000  บาท (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 สุดถนนคอนกรีต ไป 
บ้านนายสุนทร ไวจ าปา 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  263,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 85 ที่ 155  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จากสามแยกไปป่าขยะเทศบาลต าบลแก้งคร้อ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
 
งบประมาณ 350,000 บาท (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10     
จากทางแยกไปที่ท้ิงขยะเทศบาล ไป นานายแวว ตาปราบ 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
 
งบประมาณ  712,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 86 ที่ 157  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10    
ต่อจากเดิมบ้านนางประยวน อารีย์ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต่อจาก
เดิม บ้านนางประยวน อารีย์ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  263,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 88 ที่ 163 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ ที่ 10 
จากศาลากลางบ้าน ไปทางลาดยางสายโนนทองหลาง 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ ที่ 10 จาก    
ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ ) ไป สามแยกถนนลาดยาง 
บ้านโนนทองหลาง รหัสสายทาง ชย.ถ 50-004 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 402 เมตร 
 
งบประมาณ  1,060,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายจาก ผ.02 ไป ผ.02/1 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 89 ที่ 164 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
จากบ้านนายแวว ตาปราบ ตลอดสาย 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนายแวว ตาปราบ       
ตลอดสาย 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 จากถนน 
คสล.เดิม ไปบ้านนายแวว ตาปราบ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 
 
 
งบประมาณ  356,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 89 ที่ 165 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนสายสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา    
หมู่ที่ 10 เส้นจากบ้านนางสมพิษ พรมดา ไปบ้านนาย
ทรงศิลป์ อุทัยเรือง 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านศรีพัฒนา      
หมู่ที่ 10 เส้นจากบ้านนางสมพิษ พรมดา ไป บ้านนายทรงศิลป์ 
อุทัยเรือง 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
 
งบประมาณ  791,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 89 ที่ 166 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะโดยอัดบดลงหินคลุก 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 เส้นจากทางแยกหน้าบ้าน    
นายปรีชา ธงภักดี ไป บ้านนางค าปูน ไชยบุปผา 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงถนนสาธารณะอัดบดลงหินคลุกกว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 จากแยก
หน้าบ้านนายปรีชา ธงภักดี ไป บ้านนางค าปูน ไชยบุปผา 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร 
 
 
งบประมาณ  276,000บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 92 ที่ 174 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้าน
แสงเจริญ หมู่ที่ 11 สายทางสุดถนนคอนกรีต ไป พ้ืนท่ี
การเกษตรท่าย่านาง 
 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,100 
เมตร 
 
งบประมาณ    -    บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 สายทาง
สุดถนนคอนกรีต ไป ฝายท่าย่านาง 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
 
 
งบประมาณ  527,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
เพิ่มปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 93 ที่ 178 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จาก
บ้านผู้ช่วยเหลาทอง ปวงประชัง ไปสระหนองนกเขียน  
ทั้ง 2 ข้าง 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า ยาว 217 เมตร 
 
งบประมาณ   350,000บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ      
หมู่ที่ 11 จากสามแยก ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 42 เมตร 
 
งบประมาณ  134,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายแล

งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 95 ที่ 183 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
จากบ้านนางกองพันธ์ มณีพรรณ ไป บ้านนางทองใส 
พิมพ์ศรี 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางกองพันธ์ มณีพรรณ ไป 
บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นางกองพันธ์ มณีพรรณ ไป บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร 
 
 
งบประมาณ  356,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 95 ที่ 184 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า แบบรางวี บ้านแสงเจริญ     
หมู่ที่ 11 จากบ้านแม่สั้น ไปบ้านนายก าพล บุปผา 
 
เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ า แบบรางวี จากบ้านแม่สั้น ไปบ้านนาย
ก าพล บุปผา ม.11 
 
งบประมาณ   350,000บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล .ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ      
หมู่ที่ 11 จากบ้านแม่สั้น ไป แยกกลางหมู่บ้าน 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวม 120 เมตร 
 
งบประมาณ   383,000บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 96 ที่ 187 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 
ถนนรอบหมู่บ้านเส้นหลังตลอดสาย 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร 
 
งบประมาณ  350,000  บาท  (พ.ศ.2565) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11          
เส้นหลังหมู่บ้าน 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร 
 
งบประมาณ  464,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 99 ที่ 194 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
แสงเจริญ 
 
เป้าหมาย 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
แสงเจริญ 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
เป้าหมาย 
ติดตั้งแอร์ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ปรับปรุง
ห้องน้ า และก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
 
งบประมาณ  126,200  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4
หน้า 8 ที่ 8 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อขุนหาญ          
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
 
เป้าหมาย 
ศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
งบประมาณ  100,000  บาท  (พ.ศ.2562) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อขุนหาญ      
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
 
เป้าหมาย 
จุดที่ 1 เทลาน คสล. หน้าศาล หนา 0.10 เมตร ขนาดพื้นท่ีเท
ลานไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 เทลานคอนกรีตรอบสระน้ า ขนาดกว้าง 1.70 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 
งบประมาณ  357,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 
ย้ายปีงบประมาณ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  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 สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการต่างๆ ในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตต าบล
ช่องสามหมอ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  500,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย เพื่อ
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ เช่น จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ต่างๆ ในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตต าบลช่องสามหมอ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก าจัดขยะ 
 
งบประมาณ  850,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
หมายเหตุ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 103 ที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
 
เป้าหมาย 
สร้างฝายชะลอน้ าขนาดเล็กในแหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขต
ต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  40,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ม.1 – ม.11 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลช่อง
สามหมอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
 
งบประมาณ  5,500,000  บาท  (พ.ศ.2563)  

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

ย้ายจาก ผ.02 ไป ผ.02/1 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    2. ยุทศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  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 าธรรมชาติในต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  10,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการคลองสวยน้ าใส 
 
เป้าหมาย 
แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบลช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  15,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  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.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 
 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  40,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  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  347,580  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 
เป้าหมาย 
จัดสรรส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
ประกอบด้วย 
1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน มื้อละ 20 บาท
ต่อคน จ านวน 45 คน และจ านวน 245 วัน 
2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 
45 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อป ี
3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี 
- ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาทต่อป ี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาทต่อป ี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาทต่อป ี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาทต่อปี 
 
งบประมาณ  337,680  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  แผนงานการศึกษา 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเปา้หมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
หนองแสงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อ – หนองไผ่ (สาขาบ้านป่าเสี้ยว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
งบประมาณ  972,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ . เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนช้ันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล นักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 
200 วัน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา (114 คนๆ ล ะ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน) เป็นเงิน 456,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ (70 คนๆ ละ 20 จ านวน 200 วัน) 
เป็นเงิน 280,000 บาท 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ – หนองไฮ (สาขาบ้านป่าเสี้ยว ) 
(34 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน) เป็นเงิน 136,000 
บาท 
   
งบประมาณ  872,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เพิ่มรายละเอียดเป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  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 11 

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนด้วยวัสดุเหลือใช้ 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ ศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสาม
หมอ 
 
เป้าหมาย 
แข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
เป้าหมาย 
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงเจริญ ร่วมกันแข่งขันกีฬา 
 
งบประมาณ  35,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  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.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ระดับชั้นอนุบาล/เด็กเล็ก และ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 260 วัน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา (114 คนๆ ละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน) เป็นเงิน 218,447 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ (70 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน) เป็นเงิน 134,134 บาท 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ – หนองไผ่ (สาขาบ้านป่าเสี้ยว ) 
(34 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน) เป็นเงิน 65,151 
บาท 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ (45 คนๆ ละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน) เป็นเงิน 86,229 บาท 
 
งบประมาณ  503,961  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  แผนงานการศึกษา 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 
 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
 
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน        
การเล่น 
 
เป้าหมาย 
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
 
งบประมาณ  60,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

-57- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน 
 
เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  150,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน 
 
เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในต าบลช่องสามหมอ 
  
 
งบประมาณ  180,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองสวัสดิการสังคม/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    4. ยุทศาสตร์การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
ประชาชนในต าบลช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  50,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
 
เป้าหมาย 
จัดงานและกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 / ประชาชนท่ัวไปในต าบลช่องสามหมอ 
  
งบประมาณ  60,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-59- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  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.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 129 ที่ 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
จัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
เป้าหมาย 
จัดงานทางรัฐพิธีและราชพิธี 
 
 
งบประมาณ  100,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 131 ที่ 12 

ชื่อโครงการ 
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ีของผู้น าชุมชน , 
ผู้บริหาร , เจ้าหน้าท่ี อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ    -    บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการทัศ นศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของผู้น าชุม ชน ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่โดยผู้น าชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.
ช่องสามหมอ 
 
งบประมาณ  600,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เพิ่มปีงบประมาณ

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 132 ที่ 15 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดงานทางรัฐพิธีและงานพิธี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอแก้งคร้อ 
 
 
งบประมาณ  5,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอแก้งคร้อ 
 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอแก้งคร้อ ในการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ
แก้งคร้อ 
 
งบประมาณ  20,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 

 



 
 

 
 

-61- 
 

ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานการศึกษา 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 128 ที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ 
 
  
งบประมาณ  30,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ 
 
 
งบประมาณ  40,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลียนแปลงงบประมาณ 

แก้ไขแผนงาน 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 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 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 136 ที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต่อ
จากเดิมบ้านนางณัฐวรรณ ไป ห้วยอีด่าน 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 898 เมตร 
 
งบประมาณ  2,000,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สายทาง
แยก ทล .อบจ .3019 -  ล าห้วยอีด่าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ.50-003 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,161 เมตร 
 
งบประมาณ  2,870,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ปรับปรุงช่ือโครงการ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
งบประมาณ 
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ท าเนียบครุภัณฑ์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
หมายเหตุ 

แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) หน้า 157 ที่ 17 

ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
เป้าหมาย 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล         
จ านวน  1 เครื่อง 
 
  
งบประมาณ  22,000  บาท  (พ.ศ.2562) 

ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
เป้าหมาย 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล                 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
  
งบประมาณ  22,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เพิ่มปีงบประมาณ 



 


