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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรม      
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน 
โครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานนี้ได้รับงบประมาณ    
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 4 ของอ งค์การ   
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 1 
 

บทน า 
  
  1. บทน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ซึ่งเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของรัฐ 
เพ่ือให้การปฏิบัติและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ และประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี              
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติและการบริหารงานต่อไป 
   
  ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการงานด าเนินงาน 
  2.1 เพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที ่
  2.2 เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
  2.3 เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติจริงและง่ายต่อการติดตามและประเมินผล 
  2.4 เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
  2.5 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริการท้องถิ่น  
  2.6 เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ .2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ .ศ .2561 ข้อ 26 และ 27  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า             
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเงินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3.3 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่างเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชกา รส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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  4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
            แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการของผู้บริหาร   เพ่ือควบคุมงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   มีการก าหนดเป้าหมายรายละเอียดการปฏิบัติงาน /แผนงาน/
โครงการ กิจกรรม งบประมาณอย่างชัดเจน รวมทั้งให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   แบบ ผด.01        

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

     
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 18.46 4,581,000 21.72 กองช่าง 
 

รวม 
 

12 18.46 4,581,000 21.72  
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   แบบ ผด.01        
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัยพากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.53 25,000 0.11 ส านักงานปลัด 
 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.53 850,000 4.03 ส านักงานปลัด 
 

2.3 แผนงานการเกษตร 3 
 

4.61 55,000 
  

0.26 ส านักงานปลัด 
 

รวม 
 

5 7.69 930,000 4.40  
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   แบบ ผด.01        
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียง
และการกระจายรายได้ ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

     
 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.53 50,000 0.23 กองสวัสดิการสังคม 
 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.53 30,000 0.14 กองสวัสดิการสังคม 
 

รวม 
 

2 3.07 80,000 0.37  
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   แบบ ผด.01        
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและ
คุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

     
 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.53 20,000 0.09 ส านักงานปลัด 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 7.69 450,000 2.13 ส านักงานปลัด 
4.3 แผนงานการศึกษา 10 15.38 1,915,468 9.08 ส านักงานปลัด 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 3 4.61 298,000 1.41 ส านักงานปลัด 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 7.69 674,000 3.19 กองสวัสดิการสังคม 
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.69 410,000 1.94 ส านักงานปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.61 270,000 1.28 ส านักงานปลัด 
4.8 แผนงานงบกลาง 5 7.69 10,180,000 46.27 ส านักงานปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
รวม 

 
37 57.14 14,217,468 67.41  
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   แบบ ผด.01        
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     
 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 10.76 1,225,000 5.80 ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

5.2 แผนงานการศึกษา 
 

2 3.07 55,000 0.26 ส านักงานปลัด 

รวม 
 

9 13.84 1,280,000 6.06  

รวมทั้งสิ้น 65 100 21,088,468 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 8 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้าง   
ถนน คอนกรีต     
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
ต่อจากถนนคอนกรีต
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 
ไป หลัง อบต. 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

474,000 บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง     
ท่อระบายน้ า คสล .     
ใน หมู่บ้าน พร้อม   
บ่อพักชนิดมีรางวี 
บ้านหนองแสง      
หมู่ที่ 2 ต่อจากบ้าน
นายเกียรติศักดิ์     
นนทะสิงห์ ไป บ้าน
นายหัด สิมเขียว 

ความยาวรวม 160 
เมตร 

430,000 บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 9 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการก่อสร้าง     
ท่อระบายน้ า      
คสล . ในหมู่บ้าน         
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3    
จากบ้านนางนิตยา 
การเขว้า ไป บ้าน   
นางเสี่ยน มณีโชติ 

ความยาวรวม 78 
เมตร 

239,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

4 โครงการขยายผิวทาง
ถนนคอนกรีต      
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3   
จากบ้านนางปี     
หาญจันทร์ ไป บ้าน
นายบุญมี พันธ์บัว
ใหญ ่

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 64 เมตร 

108,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 10 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 โครงการ ก่อสร้าง   
ถนนคอนกรีต      
บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 จากแยกทาง
หลวง อบจ .3020        
ข้างสะพาน ไป    
บล็อกคอนเวิร์ส     
ล าห้วยกลาง 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

439,000 บ้าน 
โนนทองหลาง  

หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 11 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

6 โครงการ ก่อสร้าง     
ท่อระบายน้ า      
คสล . ในหมู่บ้าน 
พร้อมบ่อพักชนิด     
มีรางวี บ้านสระแต้ 
หมู่ที่ 5 
- ช่วงที่ 1 จากบ้าน
นางสัมฤทธ์ิ ชุมชัย ไป 
บ้านนายเดชอุดม รวง
งาม 
- ช่วงที่ 2 จากบ้าน
นายสมเก่ง สิงห์หลง 
ไป บ้านนายประดิษฐ์ 
ริมโพธิ ์

ความยาวรวม 150 
เมตร 

443,000 บ้านสระแต้ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 12 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 โครงก่อ สร้าง       
ถนนคอนกรีต      
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 
ต่อจากถนนคอนกรีต
เดิม ข้างรีสอร์ตรุ่งฤดี     
ไป นานายพร้อม     
สร้อยเปราะ 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

500,000 บ้านป่าเสี้ยว 
หมู่ที6่ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 13 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

8 โครงการก่อสร้าง    
ถนนคอนกรีต       
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 
- สายที่ 1 จากถนน
คอนกรีตเดิม       
ซอยบ้านนายอุบล 
ละครพล 
- สายที่ 2 จากถนน
คอนกรีตเดิม ซอย PK 
วัสดุก่อสร้าง ไป     
ล าห้วยกลาง 
- สายที่ 3 จากถนน
คอนกรีตเดิม ไป บ้าน
นางสมมาย ภูสีลิต 
- สายที่ 4 จากบ้าน
นายชื่นจิต ศรีโฉม   
ไป บ้านนายชวลิต   
ชมนาวัง 

- สายที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 41 เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 108 
เมตร 
- สายที่ 3 กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 18 
เมตร 
- สายที่ 4 กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 36 
เมตร 
 

487,000 บ้านศรีสง่า 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 14 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต    
บ้านหนองตูม      
หมู่ที่ 8 ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม บ้าน
นายผึ่ง หมื่นภักดี 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

430,000 บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต บ้าน
แก้งอรุณ หมู่ที่ 9 
จากบ้านอาจารย์ 
วราภรณ์ ไป ที่ดิน
นายวิชัย พรมชัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 103 เมตร 

272,000 บ้านแก้งอรุณ 
หมู่ที9่ 

กองช่าง             

 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 15 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

11 โครงกา รก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต    
บ้านศรีพัฒนา     
หมู่ที่ 10 จากถนน
คอนกรีตเดิม      
หมู่ที่ 10 ไป บ้าน
นายแวว  ตาปราบ 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 124 เมตร 

325,000 บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต    
บ้านแสงเจริญ     
หมู่ที่ 11 จากถนน
คอนกรีตเดิม       
หมู่ที่ 11 ไป บ้าน
นางทองใส พิมพ์ศรี 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร 

434,000 บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 16 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

อบรมให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมปฏิบัติการ
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

25,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 17 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โคร งการก าจัดขยะ  
มูลฝอย 

จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ในเขต
ต าบลช่องสามหมอ 

850,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 18 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ ปลูกป่า   
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดกิจกรรมปลูกป่า /
ต้นไม้เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

20,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช        
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จัดกิจกรรม /อบรม
ให้ความรู้การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืช 

20,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการคลองสวย   
น้ าใส 

ก าจัดของเสีย/ขยะที่
ขวางทางน้ า และ
พัฒนา แหล่งน้ า
ธรรมชาติให้สะอาด 

15,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 19 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการส่งเสริม    
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ 

อบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการต่อยอด
กลุ่มอาชีพ 

50,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 20 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน  
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 

อบรมให้ความรู้ /
กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบ
อาชีพเสริม 

30,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 21 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ ส่งเสริ ม
สนับสนุนการ
ด าเนินการอันเนือง  
มาจากพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
การด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 22 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ ซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้    
และฝึกซ้อม การ
ปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง    
ท้องถนนช่วงเทศกาล      
ปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน และ
ติดตั้งสัญญาณไฟใน
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

35,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง    
ท้องถนนช่วงเทศกาล      
สงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน และ
ติดตั้งสัญญาณไฟใน
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

35,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 23 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 โครงการ ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ 

อบรมให้ความรู้   
และฝึกซ้อม      
การจัดการและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

150,000 อุทยาน
แห่งชาติ 
ตาดโตน 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อบรมให้ความรู้    
และฝึกซ้อมทบทวน
ภารกิจของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

200,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 24 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐม วัย
ท้องถิ่นผ่านการเล่น 

จัดท าและปรับปรุง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ให้เด็ก
ปฐมวัย 

60,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงเจริญ 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ
ผู้ปกครอง ครู และ
เด็กปฐมวัย 

35,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

3 โครง การงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ
ผู้ปกครอง ครู เด็ก 
และเยาวชน 

120,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 25 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

จัดงานพิธีเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติของ
ต าบลช่องสามหมอ 
 

25,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการประดิษฐ์สื่อ
นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

อบรมเสริมสร้าง
ทักษะในการ
ประดิษฐ์สิ่งของให้
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กนอกสถานท่ี 

ทัศนศึกษานอก
สถานท่ีเพื่อ
เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

40,000 แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

ส านักงานปลัด             

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 26 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน 
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจัดเรียน
การเรียนการสอน 

380,580 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด             

8 โครง การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

ท ากิจกรรมทาง   
พุทธศาสนา เพื่อ
เสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม 

15,000 วัด/สถาน
ปฏิบัติธรรม 
ในเขตต าบล
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 27 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.4 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับอาหารเสริม 
(นม) 

459,888 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด             

10 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

760,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 28 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.5 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการขับเคลื่อน
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ออกบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้สุนัขและแมว 

28,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 โครง การควบคุมโรค
ระบาดต่างๆ 

อบรมให้ความรู้ /
จัดซื้ออุปกรณ์ 
วัคซีน ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

50,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะ   
กรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินโครงการด้าน
สาธารณสุข 

220,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 29 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ แข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรม แข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ผู้สูงวัย 

50,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง        
ในระยะยาว (อาสา               
สมัครบริบาลท้องถิ่น) 

อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงแก่
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

144,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 30 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยให้มีสภาวะ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

100,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการส่งเสริม
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ 

30,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

อบรมให้ความรู้
กิจกรรมนันทนาการ
โรงเรียนผู้สูงวัย 
อบต.ช่องสามหมอ 

350,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

            

 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 31 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการค่ายกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน 

อบรมเพิ่มพูนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

180,000 แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครง การช่องสาม
หมอร่วมใจสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยความ
รุนแรงในครอบครัว 

อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อ
ป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

150,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครง การต้นกล้า      
ยุวอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

อบรม /จัดกิจกรรม
ร่วมกันท าจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

30,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 32 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อบรมให้ความรู้ถึง
ภัยอันตรายและ  
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อ
พัฒนาบทบาท
หน้าท่ีต่อครอบครัว 

30,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



        องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หน้า 33 
 

   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอาย ุ
 
 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬานันทนาการ  
และประเพณีที่ดีงาม
ต่อผู้สูงอายุ 

100,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 โครง การจัด งานวัน
ลอยกระทง 
 
 

จัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

150,000 ศาลเจ้าพ่อ 
ขุนหาญ 

บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 

ส านักงานปลัด             

3 โครง การส่งเสริม     
วันส าคัญทาง       
พุทธศาสนา 
 

ท ากิจกรรมส่งเสริม
และรักษาประเพณี
อันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา 

20,000 วัด/สถาน
ปฏิบัติธรรม 
ในเขตต าบล
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             
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   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  
4.9 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

7,150,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพ     
คนพิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

2,670,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพ   
ผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

60,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครง การบริหาร
จัดการรับระบบ
สมทบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลช่องสามหมอ 

200,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

5 เงิน สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลช่องสามหมอ 

100,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานทางรัฐพีธีและ
ราชพิธี 

จัดงานทางรัฐพิธี
และราชพิธีในโอกาส
ต่างๆ 

100,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

700,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 
เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต . 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

ฝึกอบรม / ศึกษา     
ดูงานนอกสถานท่ี 

220,000 แหล่งเรียนรู ้
นอกเขตพื้นท่ี 

ส านักงานปลัด             
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   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
หนองทุ่ม 

20,000 ที่ว่าการ
อ าเภอ

แก้งคร้อ 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

บริการรับช าระภาษี
นอกสถานท่ี 

20,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองคลัง             

7 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต.ช่องสามหมอ 

150,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองคลัง             
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   แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการ การมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้น า
ชุมชน ผู้ปกครอง 
และครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

จัดกิจกรรมพบปะ
และอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

15,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แสงเจริญ 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการการเรียนรู้
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ฝึกอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

40,000 สถานศึกษา
นอกสถานท่ี 

ส านักงานปลัด             
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 แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด 

ของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

ส านักงานปลัด             

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองคลัง             

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เครื่อง 

23,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองคลัง             

รวม 49,300               
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 แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

 
2. แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด 

ของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

สแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 17,000               
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 แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด 

ของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
1 , 500 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 2 เครื่อง 

64,200 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์        
All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 

23,000 อบต. 
ช่องสามหมอ 

กองช่าง             

3 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน 

2,400,000 ต าบล 
ช่องสามหมอ 

กองช่าง             

รวม 2,487,200               
รวมท้ังสิ้น 7 รายการ 2,553,500               
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