
 

 
 

    แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
    (พ.ศ.2561 – 2564) 

   ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 



 
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564) 

***************************** 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

  ทั้งนี้ได้พิจารณาทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล         
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) เพ่ือให้มีการนำแผนพัฒนา
ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตำบลช่องสามหมอและประชาชน           
ในพ้ืนที่ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

       ประกาศ   ณ  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

 

 

                               (นายเรอืงศักดิ์   ดิลกลาภ)    
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ                                                                                
                                                                           
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดทำขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ช่องสามหมอ และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 

                      แผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ช่องสามหมอ ได้นำเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฯ ด้วยการจัด
เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นอย่างด ี

 
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เหตุผลและความจำเป็น 
 

             ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลช่องสามหมอได้อนุมัติและ ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี                        
(พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไปแล้วนั้น 
            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการพัฒนา
เพ่ิมเติมในการก่อสร้างเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ และแก้ปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุดโดยเฉพาะโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 – 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  จำนวน  7  โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น  749,900 บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                                           หน้า 
 
เหตุผลความจำเป็น           - 
คำนำ             - 
รายละเอียดโครงการ          1-6 
บัญชีสรุปตามยุทธศาสตร์           7 
สรุป              8    
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -1- 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (สะพาน ถนน  ไฟฟ้า  ประปา) ได้รับการปรับปรุงที่สะดวก ทั่วถึง และได้มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

-เพ่ือรองรับ 
ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลช่องสาม
หมอและจัด
กิจกรรมสำคัญ
ในพ้ืนที่ อบต.
ช่องสามหมอ 

1.เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้สูงอายุ ประชาชน
ในเขตตำบลช่องสามหมอ 
ได้ทำกิจกรรมต่างๆ 

300,000 - - - ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกและ
รองรับ
ผู้สูงอายุใน
เขตตำบลช่อง
สามหมอ 

ผู้สูงอายุตำบล
ช่องสามหมอและ
ประชาชน ใน
พ้ืนที่ได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง
มีสถานที่รองรับ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

2.ค่าบำรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เตาเผาขยะ  

-เพ่ือซ่อม
บำรุงรักษา
เตาเผาขยะ ให้
ใช้งานได้ตลอด
และมีอายุการ
ใช้งานที่
ยาวนาน 

2.เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษา
เตาเผาขยะ ของ อบต.ช่อง
สามหมอ ให้มีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน 

150,000 - - - ร้อยละ 95 
ของครัวเรือน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการบริหาร
จัดการขยะ
โดยการใช้
เตาเผาขยะ 

เพ่ือเป็นการ
บำรุงรักษาเตาเผา
ขยะให้พร้อมใช้
งานเตาและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กองช่าง 

  



-3- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (สะพาน ถนน  ไฟฟ้า  ประปา) ได้รับการปรับปรุงที่สะดวก ทั่วถึง และได้มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3.ค่าบำรุง
ซ่อมแซม เต็นท์ 
จำนวน 8 หลัง 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนได้ยืมเพ่ือ
ทำกิจกรรม
ต่างๆ 

3.เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพ้ืนได้
ยืมเพ่ือทำกิจกรรมต่างๆ 
และเป็นการเตรียมสถานที่
ในงาน รัฐพิธี ของ อบต.
ช่องสามหมอ 

100,000 - - - ร้อยละ 85 
ได้รับความ
สะดวกใน
พ้ืนที่ในการทำ
กิจกรรม 
ต่างๆ 

การอำนวยความ
สะดวกในพ้ืนที่
และการให้บริการ
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 
4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยังยืนของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารสุขท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

-เพ่ือเสริมสุขภาพ
ในชุมชนในการ
สาธารณสุข ให้
ครอบคลุมทุก
พ้ืนทีใ่นเขตตำบล
ช่องสามหมอ 

1.พัฒนาหมู่บ้านที่เป็น
แกนนำในด้านสุขภาพให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้นทุก
กลุ่มวัย ทั้งหมด 11 
หมู่บ้านในเขตตำบล 
ช่องสามหมอ 

220,000 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนทุก
พ้ืนที่ทุกกลุ่มวัย
ในเขตตำบล 
ช่องสามหมอ  
มีสุขภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

2.โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 
(สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์) 

-เพ่ือสำรวจและ
วางแผนในการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
พ้ืนที่ตำบล 
ช่องสามหมอ 

2.เพ่ือสำรวจและวางแผน
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 

900 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ในการแก้ไข
ปัญหาและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
ตำบล 
ช่องสามหมอ 

สำนักงาน
ปลัด 

       
 
 



-5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 
4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยังยืนของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารสุขท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
(ขับเคลื่อน) 

-เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าที่เกิด
จากสัตว์ เช่น 
สุนัข แมว ฯลฯ 

3.เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าที่เกิดจากสัตว์ที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตและเป็น
การขับเคลื่อนอย่างเต็ม
รูปแบบในเขตตำบล 
ช่องสามหมอ ทั้งหมด 11 
หมู่บ้าน 

9,000 - - - ร้อยละ 85 
ของครัวเรือน
ได้รับการ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลช่องสาม
หมอที่เกิด
อันตรายจากสัตว์ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



-6- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 
5.ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

เพ่ืออำนวยการ
ของศูนย์ปฏิบัติ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ  

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

20,000 - - - เพ่ือช่วยใน
การอำนวย
ความสะดวก
ให้กับ อปท. 
12 แห่ง ใน
อำเภอ
แก้งคร้อ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
การควบคุมงาน
ต่างๆ 

สำนักงาน
ปลัด  

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

3 550,000 - - - - - - 3 550,000 
 

 
4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยังยืนของชุมชน 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

3 229,900 - - - - - - 3 229,900 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) (พ.ศ.2561-2564) 

5.ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

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

โครงการแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จำนวนทั้งหมด  7  โครงการ 
รวมเป็นเงิน 749,900บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 


