แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2561 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)
*****************************
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลช่ อ งสามหมอ การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลช่ อ งสามหมอ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
ทั้งนี้ได้พิจารณาทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นา ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลช่ อ งสามหมอ และอำนาจหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) เพื่อให้มีการนำแผนพัฒนา
ไปสู่ การจั ดทำแผนปฏิ บั ติการเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่อการพั ฒ นาตำบลช่องสามหมอและประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

คำนำ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 3) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลช่ องสามหมอ จั ดทำขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ได้นำเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปีเพิ่มเติมฯ ด้วยการจัด
เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นอย่างดี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

เหตุผลและความจำเป็น
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลช่ อ งสามหมอได้ อ นุ มั ติ แ ละ ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไปแล้วนั้น
เนื่ อ งจากองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลช่ องสามหมอ มี ความจำเป็ น เร่งด่ว นที่จะดำเนิ น การพั ฒ นา
เพิ่มเติมในการก่อสร้างบ่อสำหรับฝังกลบขี้เถ้า ขยะมูลฝอยในพื้นที่เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ และพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
จึงได้จัดทำ แผนพัฒ นาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. (2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สารบัญ
เรื่อง
เหตุผลความจำเป็น
คำนำ
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปตามยุทธศาสตร์
สรุป

หน้า
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4

-1รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (สะพาน ถนน ไฟฟ้า ประปา) ได้รับการปรับปรุงที่สะดวก ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลการผลิตของโครงการ
(KPI)
2561
2562
2563
2564
1.โครงการขุดบ่อ -เพื่ออำนวย
1.การขุดบ่อฝังกลบเตา
95,000
จำนวน ร้อย
ฝังกลบขี้เถ้า
ความสะดวกใน ขี้เถ้าเตาเผาขยะ ขนาด
ละ 90 ของ
การฝังกลบขยะ กว้าง 15.00 เมตร ยาว
ครัวเรือน
ขี้เถ้าของขยะ 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
ได้รับความ
มูลฝอยของ
รวม 5.00 เมตร หรือ
สะดวกสบาย
เตาเผาขยะของ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
มากยิ่งขึ้น
อบต.
1,515 ลูกบาศก์เมตร
ช่องสามหมอ
และปูแผ่นยางรองกันซึม
ตามรูปแบบรายการที่
อบต.ช่องสามหมอ
กำหนด

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
เพื่ออำนวยความ
กองช่าง
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ในการบริหาร
จัดการและกำจัด
ขยะมูลฝอยหรือ
ขี้เถ้าจากการเผา
ขยะ

-2รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงทางระบายน้ำและจัดระเบียบภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลการผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
2.โครงการชัยภูมิ -เพื่อจัดระเบียบ 2.เป็นการขับเคลื่อน
30,000
“บ้านสวย
ชุมชนให้สะอาด แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
เมืองสุข”
น่าอยู่ น่ามอง มูลฝอย จังหวัดสะอาด
ประจำปี พ.ศ.
น่าอาศัยและ
โดยให้หมู่บ้านรณรงค์และ
2561
ปรับภูมิทัศน์ให้ ประชาสัมพันธ์อย่าง
สวยงาม
ต่อเนื่อง ทั้งหมด 11
หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 95
ประชาชนได้
ประโยชน์และ
มีผลดีต่อ
ชุมชนในการมี
ส่วนร่วมมาก
ยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนในพื้นที่ สำนักงาน
ได้ดำเนินงานใน
ปลัด
การพัฒนา
หมู่บ้านและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่
มีความสำคัญและ
การดูแลชุมชน

-3-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
ปี 2561
จำนวนโครงการ งบประมาณ
2
125,000

ปี 2562
จำนวนโครงการ งบประมาณ
-

ปี 2563
จำนวนโครงการ งบประมาณ
-

ปี 2564
จำนวนโครงการ งบประมาณ
-

รวม 4 ปี
จำนวนโครงการ งบประมาณ
2
125,000

-4โครงการแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนทั้งหมด 2 โครงการ
รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

