
      

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

 



เหตุผลและความจ าเป็น 
 
   
  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ        
ของคณะกรรมการกลั่นกลองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากกา รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 พ.ศ.2563 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนทั้งด้านการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภา คครัวเรือนและเอกชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต  
  เพ่ือสนองนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบล      
ช่องสามหมอ  จึงจัดท าโครงการ แยกเป็นสองส่วน คือ โครงการที่จัดท า เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
จากนโยบายดังกล่าว และโครงการที่จะด าเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลช่องสามหมอ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0212.1/ว 3133 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์ก ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ .2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 นี้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และ 22/1 ประกอบกับหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย  
0023.3/5677 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและ เป็นส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
 

“ช่องสามหมอน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม” 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  แนวทาง 

  1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร เพื่อความสะดวกในสัญจร การเข้าพ้ืนที่และการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 

  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให้เชื่อมต่อกัน หลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

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

  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
ความสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทาง 

  2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
  

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

  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่า
แบบบูรณาการ 

  2.4 ส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคท่ีก่อให้เกิดขยะ        
โดยไม่จ าเป็น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

  แนวทาง 

3.1 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ
การท าเกษตรยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงคุณภาพดิน 

3.2 พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน แก่ทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสร้างแหล่งรายได้ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงให้ทั่วถึงการกระจายกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.4 ส่งเสริมการตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.5 สนับสนุนกองทุน  สรรหาแหล่งทุ นภายนอก ที่เอ้ือต่อการพัฒนากลุ่ม อาชีพ และ          
วิสาหกิจชุมชน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคม ให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิต ที่ดี เพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

  แนวทาง 

  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญา              
และทางอารมณ ์

4.2 พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 

                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศาสนาให้แก่ทุกกลุ่มวัย และร่วมกัน ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 

4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ให้แก่สถาบันครอบครัว  ให้มีความเข้มแข็ง       
และมีสุข 

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

ในการแก้ไข เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบบูรณาการ 

                    ๔.8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ให้ เหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

                    4.9 พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  แนวทาง 

  5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงาน และการให้บริการทีดีมีคุณภาพ 

  5.2 ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  5.3 พัฒนาการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นๆ 

  5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

 

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

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - 7 11,979,000 - - - - 7 11,979,000 

รวม - - - - 7 11,979,000 - - - - 7 11,979,000 
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 5 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

 

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

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 ) ยุทธศาสตร์
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - 13 6,700,000 - - - - 13 6,700,000 

รวม - - - - 13 6,700,000 - - - - 13 6,700,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 20 18,679,000 - - - - 20 18,679,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 6 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง   
โรงจอดรถด้านทิศ
ตะวันออก ส านักงาน
อบต.ช่องสามหมอ  

เพื่อเพ่ิมสถานท่ี  
จอดรถยนต์
ส่วนกลางและผู้
ที่มีมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ด้าน       
ทิศตะวันออกส านักงาน อบต .
ช่องสามหมอ 

- - 450,000 - - ก่อสร้าง     
โรงจอดรถ 
จ านวน 1 จุด 

ความสะดวก
และความเป็น
ระเบียบใน
การจอด
รถยนต์เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการ ก่อสร้างรั้ว
เหล็กดัด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินภายใน 

ก่อสร้างรั้วเหล็กดัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 

- - 130,000 - - ติดตั้งเหล็กดัด
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 
จ านวน 1 
แห่ง  

ความปลอด   
ภัยของ
ทรัพย์สิน
ราชการเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - 580,000 -- - - - - 
 
 
 

แบบ ผ.02 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 7 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวจราจร   
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต     
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 สาย
ทางบ้านแก้งคร้อ  (คุ้มดอน
กอย )  –  บ้านศรีพัฒนา    
ทางหลวงท้ องถิ่น          
รหัส ชย.ถ.50-001  

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 675 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 791,000 - - เสริมผิวทาง
แอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการเสริมผิวจราจร   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6      
สายแย ก ทล .201  บ้าน    
ป่าเสี้ยว ไป บ้านหน องแห้ว
เขตรอยต่อต าบลหนองขาม 
ทางหลวงท้องถิ่น          
รหัส ชย.ถ.50-006 

เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 884 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 1,034,000 - - เสริมผิวทาง
แอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเสริมผิว จราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 สาย
แยก  ทล . 201  -       
บ้านศรีสง่า ทางหลวง
ท้องถิ่น  รหัส ชย .ถ .    
50-002  

เพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร    
ไปมา 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติก   
คอนกรีต ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 603 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 777,000 - - เสริมผิวทาง
แอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้าง  คสล . 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 
สายแยกทางหลวง   
อบจ . 3020 บ้า น     
โนนทองหลาง  -  ฝาย
แก้งคร้อ (เขตเทศบาล
ต าบลแก้งคร้อ )        
ทางหลวงท้องถิ่น     
รหัส ชย.ถ. 50-004 

เพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร    
ไปมา 

ก่อสร้างถนน  คสล . 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 จาก กม .0+000 
ถึง กม.0+145  
ช่วงที่ 2 จาก กม .0+348 
ถึง กม. 1+719  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 1,516 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 3,657,000 - - ก่อสร้างถนน   
คสล . จ านวน 
1 สาย 2 ช่วง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล . บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ 11 สายแยก
ทางหลวง อบจ .
3019 บ้านแสงเจริญ 
– ฝายน้ าล้นท่าย่านาง 
ทางหลวงท้องถิ่น รหัส 
ชย.ถ. 50 – 005 

เพิ่มความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,130 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

- - 5,140,000 - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 5 โครงการ - - - - 11,399,000 - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก     
แก้มลิงเหนือฝาย     
น้ าล้น ล าห้วยแก้งคร้อ     
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกแก้มลิง กว้าง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ชุดลอก   
แก้มลิง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้าง    
ฝายชะลอน้ า           
ล าห้วยแก้งคร้อ      
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
4 เมตร ยาว 18 เมตร 
ความสูงกันทาง 3 เมตร  
พร้อมรายละเอียดประกอบ
อาคารระบายน้ าตามที่
ก าหนด 

- - 700,000 - - ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการขุดลอก     
แก้มลิงเหนือฝาย     
น้ าล้น  ล าห้วยอีด่าน      
บ้านหนองแสง       
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกแก้มลิง กว้าง 60 
เมตร ยาว 100 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ชุดลอก  
แก้มลิง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 11 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยอีด่าน       
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
ระบายน้ ามี
ความสะดวก   
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 18 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ขุดลอกล าห้วย 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร  

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการก่อสร้าง    
ฝายชะลอน้ า           
ล าห้วยอีด่าน         
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร ความสูง
กันทาง 3 เมตร  พร้อม
รายละเอียดประกอบอาคาร
ระบายน้ าตามทีก่ าหนด 

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

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการก่อสร้าง    
ฝายชะลอน้ า           
ล าห้วยอีด่าน บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร ความสูง
กันทาง 3 เมตร  พร้อม
รายละเอียดประกอบอาคาร
ระบายน้ าตามที่ก าหนด 

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

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 12 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอก     
แก้มลิงเหนือฝาย     
น้ าล้น ล าห้วยกลาง        
บ้านโนนทองหลาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกแก้มลิง กว้าง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ชุดลอกแก้มลิง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการขุดลอก     
แก้มลิงเหนือฝาย      
น้ าล้น ล าห้วยเสี้ยว         
บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกแก้มลิง กว้าง 60 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ชุดลอกแก้มลิง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยกลาง       
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การ
ระบายน้ ามี
ความสะดวก   
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 12 
เมตร ยาว 850 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ขุดลอกล าห้วย 
จ านวน 1 
แห่ง 

การระบายน้ า
มีความสะดวก
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝนลด
น้อยลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 13 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอก    
อ่างเก็บน้ าล าห้วยยาง 
บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การ
ระบายน้ ามี
ความสะดวก   
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 80 
เมตร ยาว 125 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ขุดลอกอ่าง
เก็บน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง 

การระบายน้ า
มีความสะดวก
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝนลด
น้อยลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยกลาง       
บ้านศรีพัฒนา        
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
ระบายน้ ามี
ความสะดวก   
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกล าห้วย กว้าง 12 
เมตร ยาว 850 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 

- - 500,000 - - ขุดลอกล าห้วย 
จ านวน 1 
แห่ง 

การระบายน้ า
มีความสะดวก
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝนลด
น้อยลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยกลาง        
บ้านศรีพัฒนา         
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร ความสูง
กันทาง 3 เมตร  พร้อม
รายละเอียดประกอบอาคาร
ระบายน้ าตามที่ก าหนด 

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

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 
02/20 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 14 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง   
ฝายชะลอน้ า          
ล าห้วยกลาง        
บ้านศรีพัฒนา         
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมการ
รองรับการกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร ความสูง
กันทาง 3 เมตร  พร้อม
รายละเอียดประกอบอาคาร
ระบายน้ าตามที่ก าหนด 

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

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 13 โครงการ - - - - 6,700,000 - - - -- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม   

แบบชัก จ านวน 1 อัน 
- - 3,500 

 
- - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.03 
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ท าเนียบแผนงาน/โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 97 ล าดับที่ 188 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ช่องสามหมอ 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ช่องสามหมอ 

 
 

งบประมาณ  480,000  บาท (พ.ศ.2561) 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างรั้ว  คสล. บริเวณด้านทิศตะวันออก อบต .
ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ช่องสามหมอ 

 
 

งบประมาณ  480,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
ย้ายปีงบประมาณ 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1/2562 หน้าท่ี 3 ล าดับที่ 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ 

 
 

งบประมาณ  408,600  บาท (พ.ศ.2563) 

ชื่อโครงการ 
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ 
 
เป้าหมาย 
ตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ 

 
 

งบประมาณ  490,000  บาท (พ.ศ.2563) 

กองช่าง/ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 17 
 

ท าเนียบครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
แผนงาน/โครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

หมายเหตุ 

แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561- 2565 ) หน้า 154      
ล าดับที่ 3 

ประเภท 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
โต๊ะอนุบาล ขนาด 60×120×55 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 
2 ตัว ขนาด 30×120×35 ซม. ราคาชุดละ 2,300 
จ านวน 10 ชุด 
 
  
 
งบประมาณ  23,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ประเภท 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก ขนาดโต๊ะ 
60×120 ×50 ซม . เก้าอี้ยาว ขนาด 20×120 ×35 ซม .    
หน้าพ้ืนโต๊ะเป็นฟอร์เมก้า ราคาชุดละ 4,900.- จ านวน 8 ชุด 
 
  
 
งบประมาณ  39,200  บาท  (พ.ศ.2563) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ

งบประมาณ 

แผนงานการเคหะและชุมชน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .
2561- 2565 ) เพิ่มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562   
หน้า 155 ล าดับที่ 7 

ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
เป้าหมาย 
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 
 
  
 
งบประมาณ  2,119,000  บาท  (พ.ศ.2563) 

ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
เป้าหมาย 
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
 
  
 
งบประมาณ  2,400,000  บาท  (พ.ศ.2564) 

ส านักงานปลัด/ 
เปลี่ยนแปลงแผนงาน
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 

ย้ายปีงบประมาณ 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 18 
 

 
 


