แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ฉบับที่ ๑
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อ เป็น
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น
และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลโพธิ ์เ อน มีค วามจ าเป็น ที ่จ ะต้อ งด าเนิน การเพิ ่ม เติม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕60) ฉบับที่ ๑ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีก
ทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น พิ จ ารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.
2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
รวม

ปี 2557
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
6
250,000
6

250,000

ปี 2558
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0

-

ปี 2559
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
6
250,000
6

250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ อน อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบบ้าบัดน้าเสีย

1 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
บ่อพัก บริเวณบ้านนายรอด หมูท่ ี่ และน้าเสียสามารถระบาย
1
ได้สะดวก

ระยะทาง 20 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
-

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูป
ตัวยู บริเวณบ้านนายวิเชชฎ์ หมูท่ ี่
1
3 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก บริเวณบ้านนางหอมทอง
หมูท่ ี่ 1
4 โครงการซ่อมสร้างรางระบายนา้
พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านช่างน้อยแม่นา้ ป่าสัก หมู่ที่ 5
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายนา้ และวางท่อระบายนา้
พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนาย
สมพงษ์-ร้านเสริมสวย หมู่ที่ 6

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถระบาย
ได้สะดวก
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถระบาย
ได้สะดวก

ระยะทาง 10 เมตร

20,000

-

-

ระยะทาง 35 เมตร

30,000

-

-

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถระบาย
ได้สะดวก
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถระบาย
ได้สะดวก

ระยะทาง 25 เมตร

30,000

-

-

ระยะทาง 30 เมตร

25,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก

ส่วนโยธา

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก

ส่วนโยธา

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

6 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก
บริเวณบ้านนายบุญส่ง-นายพยุ ง
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถระบาย
ได้สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 110 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
-

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และน้าเสียสามารถ
ระบายได้อย่างสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

