แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ฉบับที่ 2
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
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่ อน 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 2 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีก
ทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น พิ จ ารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.
2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
รวม

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
ไม่ใช้
งบประมาณ
1
15,000
2

15,000

ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
1
ไม่ใช้
งบประมาณ
1
15,000
0

0

0

0

2

15,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนใน
จัดหาทีด่ นิ ในการ
ตาบลและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ได้มไี ฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง พลังงานแสงอาทิตย์
และเพียงพอ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนในตาบล
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
และเพียงพอ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมผูส้ ูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความรู้ในเรื่อง
สุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูส้ ูงอายุในตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
จานวน
ผูส้ ูงอายุทเี่ ข้า
ร่วมโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผูส้ ูงอายุในตาบลมี
ความรู้เกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพมากขึน้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

