
  
 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 



 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
***************************** 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี          
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ในการ ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  สมัยวิสามัญ     สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 

  ทั้งนี้ได้พิจารณาทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เพ่ือให้มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การจัดท า แผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาต าบลช่องสามหมอและประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

   ประกาศ  ณ วันที่   17  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

         (นายเรืองศักดิ์   ดิลกลาภ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
 

 



ค าน า 
 

                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี          
(พ.ศ.2561 –  2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จัดท าข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม     ถึง 
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2561 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วน               ต าบล
ชอ่งสามหมอ และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท าในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วน           ต าบล
ช่องสามหมอ ได้น าเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมฯ ด้วยการจัด
เรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามา รถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตต าบลช่องสามหมอ ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เหตุผลและความจ าเป็น 
 

             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี                       
(พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอไปแล้วนั้น 
 

             เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะด าเนิน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  จ านวน  
5  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  490,000  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง                                      หน้า 
 
เหตุผลความจ าเป็น          - 
ค าน า            - 
รายละเอียดโครงการ (แบบ ผด.01) (แบบผด.02) ประเภทครุภัณฑ์    1-4 
บัญชีสรุปตามยุทธศาสตร์         5-6 
สรุป            7 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



-1- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 4.2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิธีชีวิตอันดีงามของชุมชน  

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการศึกษาดู
งานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและอุ่น
ไอรักคลายความ
หนาวสายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์  
ครั้งท่ี 2  
 

เพื่อสนับสนุนใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
บุคลากร และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้มมีีโอกาส 
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาคุณเป็นล้น
พ้นอันหาที่สุดมิได้
ตามหลักการของ
ความพอเพียง 

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ประชาชน
ทั่วไป และนักเรียนผู้สูงวัย  
อบต.ช่องสามหมอและสนับสนุน
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
ตระหนักถึงความห่วงใยของบูรพกั
กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

- 255,000 - - ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
โครงการต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชน
และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถยึด
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเหมาะสมมี
แนวทางการด าเนิน
ชีวิตตามหลักความ 
พอเพียง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผด.01 



-2- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
4.การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 4.5 พัฒนาสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยเป็นธรรมและมาตรฐาน  

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการจัดซื้อ
ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง 
จ านวน  22 ชุด 

เพื่อควบคุมแสงในช่วงกลางวัน
ท าหน้าที่เป็นเครื่องปรับแสง
ภายในห้อง ช่วยลดความสว่าง
จ้าของแสงแดดที่สาดเข้ามาใน
ห้อง เป็นเครื่องควบคุมแสง
ภายในห้องให้สว่าง หรือ มืดสลัว
ตามต้องการ และยังช่วยป้องกัน
การซีดจางของเครื่องตกแต่ง
ภายในห้อง อันเกิดจากการเลียสี
ของแดดด้วย 

-จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง 
จ านวน  22 ชุด 

- 92,000 - - เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน 

เพื่อควบคุมแสง
ในช่วงกลางวัน 
ท าหน้าที่เป็นเครื่อง
ปรับแสงภายในห้อง 
ช่วยลดความสว่าง
จ้าของแสงแดด 

ส านักงานปลัด 

2.โครงการจัดซื้อ
พรมปูพื้น จ านวน 1 
ชุด 

เพื่อให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม ผ่อน
คลาย,ดูดซับเสียงและลดปริมาณ
เสียงรบกวน ท าให้เกิดความเป็น
ส่วนตัวมากข้ึน ,ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ
เพราะรักษาอุณหภูมิห้องได้ดี มี
ผลดีต่อผู้ 
สูงอายุที่มักมีปัญหาเรื่องเท้าเย็น
,ป้องกันการลื่นล้ม 

-จัดซื้อพรมปูพ้ืน พร้อมตดิตั้ง 
จ านวน 1 ชุด 

- 27,000 - - เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ความรู้สึก
อ่อนนุ่ม ผ่อนคลาย,
ดูดซับเสียงและลด
ปริมาณเสียงรบกวน 
ท าให้เกิดความเป็น 
ส่วนตัวมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผด.02 



-3- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 5.2 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) 
จ านวน 4 เครื่อง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการรอรับการ
บริการจากหน่วยงานและ
ประโยชน์ของ
เครื่องปรับอากาศ นอกจาก
ท าความ เย็นแล้วยังช่วยท าให้
อากาศสะอาด และควบคุม
ความช้ืน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 4 
เครื่อง ดังนี้ 
1.ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)์ ราคา 17,000 บาท 
2.ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)์ ราคา 28,000 บาท 
 

- 101,000  - - เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การรอรับการ
บริการจาก
หน่วยงานและ
ประโยชน์
อื่นๆ 

เครื่องปรับอากาศ 
นอกจากท าความ 
เย็นแล้วยังช่วยท า
ให้อากาศสะอาด 
และควบคุม
ความช้ืน 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 5.2 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.โครงการรื้อผนัง
เดิมพร้อมติดตั้ง
บานอลูมิเนียม 
กระจกสีชา ห้อง
ท างาน หัวหน้า
ส านักปลัด และ
ห้องผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
การดูแล
ประชาชนท่ีเข้ารอ
รับบริการ 
สามารถติดต่อ
สอบถามในเรื่อง
จ าเป็น อ่ืนๆ ได้ 

- รื้อผนังเดิมพร้อมติดตั้งบาน
อลูมิเนียม กระจกสีชาห้องท างาน 
หัวหน้าส านักปลัด และห้อง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ขนาด กว้าง 1.75 เมตร  
สูง 1.70 เมตร   จ านวน  2  ชุด 

- 15,000 - - เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่รอเข้า
รับการบริการ 
สามารถติดต่อ
สอบถามได้
อย่างดี มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

- - - - - - - - - - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

- - - - - - - - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจน  

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

- - - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความย่ังยืนของชุมชน  

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

- - 3 374,000 - - - - - - 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

- - 2 116,000 - - - - - - 
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โครงการแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ   
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวนทั้งหมด   5  โครงการ 

รวมเป็นเงิน   490,000      บาท   
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
           
    
 


