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ค าน า 

ร่าง 



 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่
ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป
จากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชี ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 
 
 

1 

2 



 
  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านชี และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 1 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดที่
กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
             
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
   
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง (ฉบับที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ีอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ 
 - แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 
และองค์กรตา่งๆ ในชุมชน 

 

 

4 

 

 

360,000 

 

 

4 

 

 

360,000 

 

 

4 

 

 

360,000 

 

 

4 

 

 

360,000 

 

 

16 

 

 

1,400,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมและดูแล
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

3 

 

 

70,000 

 

 

3 

 

 

70,000 

 

 

3 

 

 

70,000 

 

 

3 

 

 

70,000 

 

 

12 

 

 

280,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  -แนวทางการพัฒนาท่ี 1   การส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเด็ก เยาวชน ในด้านการ 
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
- แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมงานรัฐ
พิธี อนุรักษณ์ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

10 

 

720,000 

 

10 

 

720,000 

 

10 

 

720,000 

 

10 

 

720,000 

 

40 

 

2,880,000 

(แบบ ผ.07) 

3 



 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 -  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาระบบ
การบริหารและระบบจัดการสาธารณสุข 
  - แนวทางการพัฒนาท่ี 2  เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยและป้องกันโรคตดิต่อ 

 

13 

 

502,540 

 

21 

 

4,312,540 

 

14 

 

512,540 

 

14 

 

512,540 

 

62 

 

5,840,160 

รวม 30 1,652,540 38 5,462,540 31 1,662,540 31 1,662,540 130 10,400,160 

รวมท้ังสิ้น 30 1,652,540 38 5,462,540 31 1,662,540 31 1,662,540 130 10,400,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ีอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยว 
กับกฎหมาย  
 
 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมากขึ้น 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านชี และ
ประชาชนต าบลบา้น
ชี 

5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและน า
ความรู้มาพัฒนา 

บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสร้างความสุข 
ในการท างาน  

เพื่อให้บุคลากร
รู้จักวิธีสรา้ง
ความสุขในการ
ท างาน 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านชี 

5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
น าความรู้มา
พัฒนา 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

5 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านชี  

5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
น าความรู้มา
พัฒนา 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000  
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(แบบ ผ.01) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการต าบลบ้านชีร่วมใจ 
สู้อุทกภัย 
 

เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ให้ราษฎรผู้
ประสบอุทกภัย 

ราษฎรไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 300 
ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรไดร้ับ
ความเดือดร้อน
น้อยลง 

ราษฎรสามารถ
ด ารงชีพในสภาวะ
น้ าท่วมได้อย่าง
ปกติ 

สาธารณสุข 

2 โครงการรณรงค์และป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

รณรงค์ป้องกันและ
ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านชี 

10,000 10,000 10,000 10,000 การแพร่ระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก 

สาธารณสุข 

 
 
 

7 

(แบบ ผ.01) 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์และป้องกัน 
โรคไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไขห้วัดนก 

รณรงค์ป้องกันและ
ให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านชี 

10,000 10,000 10,000 10,000 การแพร่ระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดนก 

สาธารณสุข 

4 โครงการรณรงค์และป้องกัน 
โรคปาก เท้าเปื่อย 
 

เพื่อป้องกันการ 
เป็นโรคปาก เท้า
เปื่อย 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนต าบลบา้น
ชี 

10,000 10,000 10,000 10,000 อัตราการเกิด
โรคลดลงได ้

ประชาชนมีความ 
รู้ในการป้องกัน 
โรคปาก เท้าเปื่อย 

สาธารณสุข 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด 
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

22,950  22,950 22,950 22,950 อัตราการแพร่ 
ระบาดโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้าได ้

สาธารณสุข 

 
 
 

8 

(แบบ ผ.01) 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
 

เพื่อส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ ปีละ 2 
ครั้ง และขึ้น 
ทะเบียนสตัว ์
 

สนุัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลบ้านชี 

4,590 4,590 4,590 4,590 ส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์
 

สามารถรู้จ านวน
ประชากรสุนัข/
แมวท้ังที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 

สาธารณสุข 

รวม 6 โครงการ 67,540 67,540 67,540 67,540  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนส าหรับ 
การด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้าน  
สาธารณสุข ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
(หมายเหตุ : จ านวน 6 หมู่  
หมู่ละ 20,000 บาท) 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

120,000 120,000 120,000 120,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สาธารณสุข 

2 โครงการอุดหนุนส าหรับสนบั 
สนุนการพัฒนาคณุภาพการให ้
บริการดา้นสาธารณสุขของสถาน ี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงาน
โครงการฯให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านชี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000  
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(แบบ ผ.02) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณที่นานางอารีย์ อิฐสุวรรณศิลป์ 
หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณที่นานายส าราญ ใจยั่งยืน 
หมู่ที่ 6  

155 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณที่นานางอารีย์ อิฐสุวรรณศลิป ์
หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณที่นานายส าราญ ใจยั่งยืน 
หมู่ที่ 6  
จ านวนเงิน 7,631,000.-บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณที่นานายไพฑรูย์ เทศทอง ถึงบริเวณ 
ทีน่านายถวัลย์ หงษ์โต หมู่ที่ 6  
จ านวนเงิน 6,668,000.- บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได ้
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ จากกรมส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่
นานางอารีย ์ 
อิฐสุวรรณศิลป์หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณที่นา 
นายส าราญ ใจยั่งยืนหมู่ที่ 6 แต่เนื่อง 
จากโครงกาดังกล่าวได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามโครงการตามมาตร 
ฐานการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภาย 
ในท้องถิ่น (Matching Fund) ปีงบ 
ประมาณ 2560 แล้ว เพือ่ไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการดังกล่าว  

11 

(แบบ ผ.01) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการอุดหนุน 
“โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ” 
 

193 กองคลัง โครงการอุดหนุน 
“โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ” 
 

โครงการอุดหนุน 
“โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอบ้านหมี ่จังหวัด 
ลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561” 

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสืออ าเภอบา้น
หมี่ ที่ สพ 0023.12/ว 1341 ลงวันท่ี 
24 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.ลพบุร ี
“โครงการราษฎร-์รัฐ ร่วมใจรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดลพบุร ี

195 ส านักปลดั อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.ลพบุร ี
“โครงการราษฎร-์รัฐร่วมใจรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดลพบุร ี

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.ลพบุร ี
“โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอา 
ชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยืน จังหวัด 
ลพบุรี ประจ าปี 2561 

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสืออ าเภอบา้น
หมี่ ที่ สพ 0518/2000 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2560 
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(แบบ ผ.02) 


