แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของ
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ฉบับนี้ เป็นแผนแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้
วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลซึ่งได้กาหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลจรเข้สามพันอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติม
โครงการ /กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรค ๑๙ (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่
ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการตาม (1) (2)
(3) เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

เหตุผลและความจาเป็น
สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปี (2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

๑
3

4

6

ส่วนที่ ๑
เหตุผลและความจาเป็น
1. เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
ตามที่ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/
โครงการ ไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2558 ได้นั้น
เนื่องจาก เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน มีความต้องการและความจาเป็นเร่งด่วนที่
ต้องดาเนินงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ใน
แผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลจรเข้สามพันให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25592561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรค ๑๙ (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
1.1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) มีจานวน
2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 365,000 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ดังนี้

-21. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
สภาพที่ดีได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ดาเนินการจัดการพัฒนาแหล่งน้าให้ทั่วถึง
มีจานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 70,000 บาท ดังนี้
1. ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จากบริเวณบ้าน นางยุพิน
ปทุมสูติ - บริเวณคลองจรเข้สามพัน รายระบายน้า ค.ส.ล. ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ก้นราง
กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 35 เมตร และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร
จานวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จานวน 4 บ่อ พร้อมฝาปูน
เป็นเงิน 70,000 บาท
วัตถุประสงค์/เหตุผลเพิ่มเติม
1) เพื่อป้องกันน้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร
2) เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนากีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกระดับ
มีจานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 295,000 บาท ดังนี้
1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จานวน 295,000 บาท
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม
1) เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้ขยายไปทั่วทุกจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
2) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเยาวชน ประชาชน และปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน มี
น้าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้ประโยชน์
3) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นการเพิ่มพูน
มาตรฐานกีฬาเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการไปสู่ระดับนานาชาติ
4) เพื่อให้ได้มาซึ่งนักกีฬาผู้มีความสามารถเตรียมไว้สาหรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศ
ไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
5) เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้ทุกจังหวัด เข้าใจถึงวิธีการดาเนินการจัดการแข่งขันตาม
ธรรมเนียมสากล และจัดทาการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อให้ภาคราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน
7) เพื่อใช้การกีฬาเป็นสื่อในการลดอบายมุข และยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย

-3ส่วนที่ 2
สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ดาเนินการจัดการ
1. ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้าน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้
พัฒนาแหล่งน้าให้ทั่วถึง
หนองบัว จากบริเวณบ้านนางยุพิน ปทุมสูติ –
มาตรฐาน
บริเวณคลองจรเข้สามพัน
เป็นเงิน 70,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนากีฬาและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกระดับ

1. อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมารการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
(พ.ศ. 2559) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน
295,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครง
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาดาเนินการ
จัดระบบคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง
1.2 แนวทางการพัฒนาดาเนินการ
จัดการด้านการพัฒนาแหล่งน้าให้
ทั่วถึง
1.3 แนวทางการพัฒนาดาเนินการ
ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นให้ทั่วถึง
1.4 แนวทางการพัฒนาดาเนินการ
จัดการควบคุมอาคารและผังเมือง
รวม

ส่วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59 - ๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

1

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

70,000

-

-

-

-

-

-

-5ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการศึกษา
ทุกระดับ
2.2 แนวทางการพัฒนาทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่ตลอดไป
2.3 แนวทางการพัฒนากีฬาและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกระดับ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
ปี 2560
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

295,000

-

-

-

-

-

-

1
2

295,000
365000

-

-

-

-

-

-

-6ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ีได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ดาเนินการจัดการพัฒนาแหล่งน้าให้ทั่วถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จาก
บริเวณบ้านนางยุพิน ปทุมสูติ
–บริเวณคลองจรเข้สามพัน

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันน้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ราษฎร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2559
2560 2561
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รางระบายน้า
70,000
มีรางระบาย
ค.ส.ล. ปากราง
น้าเพิ่มขึ้น 1
กว้าง 0.30 เมตร
เส้น
ก้นรางกว้าง 0.20
เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 35
เมตร และวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตขึ้น
น้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

Ø 0.60 เมตร
จานวน 35 ท่อน
พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. ขนาด
0.80x0.80
เมตร จานวน 4
บ่อ พร้อมฝาปูน

-8ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การเสริมสร้างและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนากีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกระดับ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการ จานวน 1 ครั้ง
กีฬาให้ขยายไป
โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมารการ ทั่วทุกจังหวัด
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน อาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 32 (พ.ศ. 2559) ณ
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
295,000
ร้อยละ100
ของ อปท.
ได้สนับสนุน
งบประมาณ
ให้จังหวัด
สุพรรณบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการกีฬา กอง
ให้ขยายไปทั่วทุก การศึกษา
จังหวัด อาเภอ
ตาบลและหมู่บ้าน

-

