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ค าน า 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 - 2565) และท่ีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , (ครั้งที่ 2), (ครั้งที่ 3)  เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น 
โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
(ครั้งที่ 1) , (ครั้งที่ 2), (ครั้งที่ 3)  ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้เล็งเห็นความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ขึ้น   
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็น
ส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมเติม  
  (3) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ    
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่ อแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ เ พ่ิม เติมหรือ เปลี่ ยนแปลงได้ รั บความเห็นชอบแล้ ว                
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)  ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , (ครั้งที่ 2), (ครั้งที่ 3)  โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวไปแล้วนั้น   

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) 
และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , (ครั้งที่ 2), (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคายังไม่
ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย
ส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนั้น 
เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมเตมิ  
  (3) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ    
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่ อแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ เ พ่ิม เติมหรือ เปลี่ ยนแปลงได้ รั บความเห็นชอ บแล้ ว                
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)  นี้ขึ้น   เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน           
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 3 777,000 13 3,591,000 1 240,000 17 4,608,000 

รวม - - - - 3 777,000 13 3,591,000 1 240,000 17 4,608,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม           
2.1 แผนงานการรักษาความสงบ 
      ภายใน 

- - - - - - 1 120,000 1 120,000 2 240,000 

รวม - - - - - - 1 120,000 1 120,000 2 240,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 100,000 1 100,000 1 105,000 1 105,000 1 105,000 5 515,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 105,000 1 105,000 1 105,000 5 515,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
4.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 1 96,000 1 96,000 2 192,000 

รวม - - - - - - 1 96,000 1 96,000 2 192,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข           
5.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม - - - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง           
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - 1 300,000 2 700,000 2 700,000 5 1,700,000 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 1,000,000 - - 1 1,000,000 

รวม - - - - 1 300,000 3 1,700,000 2 700,000 6 2,700,000 
รวมทั้งสิ้น 1 100,000 1 100,000 6 1,282,000 20 5,712,000 7 1,361,000 35 8,555,000 
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แบบ ผ.01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

1. โครงการขยายถนนพร้อม เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที ่ ขยายถนนพร้อมปรับ - - - 260,000 - ภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 ปรับภูมิทัศน์ หน้าโรงเรียน เหมาะสม อ านวย ภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน    (อบต.)  เทพสุวรรณชาญ สะดวกมากขึ้น  

 เทพสุวรรณชาญวิทยา ความสะดวกให ้ เทพสุวรรณชาญวิทยา      วิทยา ที่มีความ   
 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา ประชาชน จ านวน 1 แห่ง      เหมาะสม อ านวย   
         ความสะดวกให ้   
         ประชาชน   
 (โครงการใหม่)           
 โครงการขยายถนนพร้อม เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขยายถนนพร้อมลาดยาง - - - 227,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

 ลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอน ในการคมนาคม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    (อบต.)  แอสฟัลท์ติก สะดวกมากขึ้น  
 กรีต บริเวณหน้าโรงเรียน  ขนาดพื้นที่ 235 ตร.ม.      ที่ได้มาตรฐาน   
 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  บริเวณหน้าโรงเรียน         
 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา  วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส         
 อ าเภออัมพวา  หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  (แบบเลขที่ 1/2564)         
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แบบ ผ.02 



 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

2. โครงการย้ายเสาไฟฟ้าพร้อม เพื่อให้มีแสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง - - - 40,000 - ไฟฟ้าแสงสว่างและ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณริมทางที่ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง    (อบต.)  โคมไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สะดวกมากขึ้น  

 บริเวณหน้าโรงเรียน เพียงพอ จ านวน 4 ต้น         
 เทพสุวรรณชาญวิทยา            
 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา           
            
 (โครงการใหม่)           
 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง - - - 73,000 - ไฟฟ้าแสงสว่างและ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

 พร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณริมทางที่ ไฟสาธารณะ    (อบต.)  โคมไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สะดวกมากขึ้น  
 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา เพียงพอ จ านวน 6 ต้น         
 อ าเภออัมพวา           
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - - - 300,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 
 แรงต่ า ถนนสายศาลเจา้แม ่ ไฟฟ้าใช้อยา่งเพียงพอ พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า    (อบต.)  และปลอดภยัมากขึ้น อย่างทั่วถึง  

 เนี้ย หมู่ที่ 2 ต าบลทา่คา  สาธารณะ         
            
            
            
 (โครงการใหม่)           
 โครงการขยายระบบไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายระบบไฟฟา้แรงต่ า - - - 300,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 

 แรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟ ไฟฟ้าใช้อยา่งเพียงพอ พร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ    (อบต.)  และปลอดภยัมากขึ้น อย่างทั่วถึง  
 สาธารณะ ถนนสายศาลเจา้  ถนนสายศาลเจ้าแม่เนี้ย         
 แม่เนี้ย หมู่ที ่2 ต าบลท่าคา  หมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา         
 อ าเภออัมพวา   อ าเภออัมพวา          
 จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออ านวยความ ปรับปรุงซ่อมแซมประปา - - - - 150,000 ประปาหมู่บา้น ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง 
 ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3 สะดวกให้ประชาชน หมู่บ้าน หมู่ที่ 3      (อบต.) ที่ได้มาตรฐาน ใช้อย่างทั่วถึง  

 ต าบลท่าคา ด้านสาธารณูปโภค จ านวน 2 แห่ง         
            
            
            
 (โครงการใหม่)           
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออ านวยความ ปรับปรุงซ่อมแซม - - - 300,000 - ประปาหมู่บา้น ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง 

 ระบบน้ าประปา หมู่ที ่3 สะดวกให้ประชาชน ระบบประปาหมู่บ้าน     (อบต.)  ที่ได้มาตรฐาน ใช้อย่างทั่วถึง  
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา ด้านสาธารณูปโภค หมู่ที่ 3 ต าบลท่าคา         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  อ าเภออัมพวา         
   จังหวัดสมุทรสงคราม         
   (แบบเลขที่ 2/2564)         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

5. โครงการขุดลอกคลองและ เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - - - 300,000 น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 ล าประโดงสาธารณะ ที่ตื้นเขิน จ านวน 1 แห่ง     (อบต.) สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  

 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา           
            
            
            
 (โครงการใหม่)           
 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ - - 257,000 - - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 

 สาธารณประโยชน์  ที่ตื้นเขิน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร   (อบต.)   สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
 (คลองวัดมณีสรรค์) หมู่ที่ 4  ยาว 1,940 เมตร         
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่         
   5,820 ลูกบาศก์เมตร         
   (แบบเลขที่ 21/2563)         
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซม - - - - 50,000 ซ่อมแซมหอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 
 หอกระจายขา่วหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารอยา่ง หอกระจายขา่วประจ า     (อบต.) ข่าว ที่ได้มาตรฐาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  

 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา ทั่วถึง หมู่บ้านจ านวน 1 แห่ง         
            
            
            
 (โครงการใหม่)           
 โครงการก่อสร้างหอกระจาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างหอกระจายข่าว - - 220,000 - - หอกระจายขา่ว ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 

 ข่าวประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 ข้อมูลข่าวสารอยา่ง ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 4   (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา ทั่วถึง จ านวน 1 แห่ง         
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

7. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  - - - 300,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 150.00     (อบต.)  ลาดยางที่ได้ สะดวกมากขึ้น  

 สายบ้านผู้ใหญบุ่ญล้อม  เมตร หนา 0.05  เมตร      มาตรฐาน   
 รัตนพิทักษ์ หมู่ที ่6  หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 ต าบลท่าคา  ยางไม่น้อยกว่า 600         
   ตารางเมตร         
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการขยายถนน คสล. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขยายถนน คสล. ข้างละ - - - 300,000 - ถนน คสล. ที่ได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 สายบ้านผู้ใหญบุ่ญล้อม ในการคมนาคม 0.50 เมตร จ านวน 2ขา้ง    (อบต.)  มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 รัตนพิทักษ์ หมู่ที ่6  ระยะทางยาว 243 เมตร         
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  หนา 0.15 เมตร จ านวน         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  2 ข้าง หรือมพีื้นที่ด าเนิน         
   การเทคอนกรีตไม่น้อย         
   กว่า 243 ตาราเมตร         
   (แบบเลขที่ 5/2564)         
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

8. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  - - - 439,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 224.00     (อบต.)  ลาดยางที่ได้ สะดวกมากขึ้น  

 สายบ้านอดีตผู้ใหญ่นุกูล  เมตร หนา 0.05  เมตร      มาตรฐาน   
 หมู่ที่ 7 เช่ือมหมู่ที ่9   หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 ต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง  ยางไม่น้อยกว่า 896         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตารางเมตร         
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 300,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 153 เมตร    (อบต.)  แอสฟัลท์ติก สะดวกมากขึ้น  
 สายหน้าบ้านนายนุกูล  หนา 0.05 เมตร       ที่ได้มาตรฐาน   
 เรืองโรจน์ (ช่วงที่ 1)  หรือมีพื้นที่ด าเนินการ         
 หมู่ที่ 7 ต าบลท่าคา  ลาดยางไม่น้อยกว่า 612          
 อ าเภออัมพวา  ตารางเมตร         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  (แบบเลขที่ 6/2564)         
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

9. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 - - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 153.00   (อบต.)   แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  

 สายบ้านนายอ้วน (ชว่งที่ 2)  เมตร หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   
 หมู่ที่ 8 เช่ือมหมู่ที ่5  หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 ต าบลบางกระบอื  ยางไม่น้อยกว่า 612         
 อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทร  ตารางเมตร         
 สงคราม           
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 - - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 88.00   (อบต.)   แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  
 สายบ้านนายอ้วน (ชว่งที่ 2)  เมตร หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   
 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าคา   หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 เช่ือมหมู่ที่ 5 ต าบล  ยางไม่น้อยกว่า 352.00         
 บางกระบือ อ าเภอบางคนที   ตารางเมตร รายละเอียด         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตามแบบแปลนองค์การ         
   บริหารส่วนต าบลทา่คา         
   เลขที่ 18/2563         
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

10. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 405,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 207.00    (อบต.)  แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  

 สายบ้านนายอ้วน (ชว่งที่ 3)  เมตร หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   
 หมู่ที่ 8 เช่ือมหมู่ที ่5  หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 ต าบลบางกระบอื   ยางไม่น้อยกว่า 828         
 อ าเภอบางคนที   ตารางเมตร         
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 300,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 120 เมตร    (อบต.)  แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  
 สายบ้านนายอ้วน (ชว่งที่ 3)  หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   
 หมู่ 8 ต าบลท่าคา  หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 เช่ือมหมู่ที่ 5   ยางไม่น้อยกว่า 480         
 ต าบลบางกระบอื  ตารางเมตร         
 อ าเภอบางคนที  (แบบเลขที่ 7/2564)         
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

11. โครงการขยายประปาสว่น เพื่ออ านวยความ ด าเนินการขยายเขต - - - 300,000 - ระบบน้ าประปาส่วน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง 
 ภูมิภาค สายบา้นผู้ใหญ ่ สะดวกให้ประชาชน ประปาส่วนภูมิภาค    (อบต.)  ภูมิภาคที่ได้มาตรฐาน การอุปโภคบริโภค  

 ธนากร หมู่ที่ 9 ต าบลท่าคา มีน้ าอุปโภคบริโภค          
            
            
            
            
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการขยายเขตประปาสว่น เพื่ออ านวยความ ด าเนินการขยายประปา - - - 300,000 - ระบบน้ าประปาส่วน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง 
 ภูมิภาค ถนนสายบ้านผู้ใหญ ่ สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค    (อบต.)  ภูมิภาคที่ได้มาตรฐาน การอุปโภคบริโภค  
 ธนากร เนตรสกุลณ ี มีน้ าอุปโภคบริโภค        อย่างทั่วถึง  
 หมู่ที่ 9 ต าบลท่าคา           
 อ าเภออัมพวา            
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออ านวยความ ปรับปรุงซ่อมแซมประปา - - - - 300,000 ประปาหมู่บา้น ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง 
 ระบบประปาหมู่บ้าน สะดวกให้ประชาชน หมู่บ้าน หมู่ที่ 12      (อบต.) ที่ได้มาตรฐาน ใช้อย่างทั่วถึง  

 (บ้านนายยงค์ โสวจันทร์) ด้านสาธารณูปโภค          
 หมู่ที่ 12 ต าบลท่าคา           
            
            
            
            
 (โครงการใหม่)           

 โครงการก่อสร้างหอถัง เพื่อใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังโครงสร้าง - - - 300,000 - หอถังโครงสร้างเหล็ก ประชาชนมีน้ าใช ้ กองช่าง 
 โครงสร้างเหล็กระบบ บริโภค เหล็กระบบน้ าประปา    (อบต.)  ระบบน้ าประปา อุปโภคบริโภค  
 น้ าประปา หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 12 ต าบลท่าคา      ที่ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง  
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  (แบบเลขที่ 9/2564)         
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

13. โครงการก่อสร้างหอถัง เพื่อใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างหอถังโครงสร้าง - - - 300,000 - หอถังโครงสร้างเหล็ก ประชาชนมีน้ าใช ้ กองช่าง 
 โครงสร้างเหล็กระบบ บริโภค เหล็กระบบน้ าประปา    (อบต.)  ระบบน้ าประปา อุปโภคบริโภค  
 น้ าประปา หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา      ที่ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง  

 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  (แบบเลขที่ 3/2564)         
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            

14. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร - - - 260,000 - ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 104 เมตร    (อบต.)  แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  
 สายบ้านนางพร้อย อยู่รว่ม  หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   
 (ช่วงที่ 2) หมู่ที ่5   หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         

 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ยางไม่น้อยกว่า 520         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตารางเมตร         
   (แบบเลขที่ 4/2564)         
            

15. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร - - - 331,000 - ถนนผิวจาจรหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรหินคลุก สายบา้น ในการคมนาคม ระยะทางยาว 115 เมตร    (อบต.)  ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 หมออางค์ เช่ือมสายคลอง  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร          
 สวนทุ่ง หมู่ที่ 11 ต าบล  พร้อมวางท่อระบายน้ า         
 ท่าคา อ าเภออัมพวา  คสล. ขนาดเส้นผ่าน         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ศูนย์กลาง 0.80 เมตร         
   จ านวน 2 แห่ง         
   (แบบเลขที่ 8/2564)         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

16. โครงการขยายประปาสว่น เพื่ออ านวยความ ด าเนินการขยายประปา - - - 300,000 - ระบบน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช ้ กองช่าง 
 ภูมิภาค ถนนสายกรมหลวง สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค    (อบต.)  ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภคบริโภค  
 ชุมพร หมู่ที่ 10 ต าบลทา่คา มีน้ าอุปโภคบริโภค       มาตรฐาน อย่างทั่วถึง  

 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทร           
 สงคราม           
            

17. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร - - - - 240,000 ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ในการคมนาคม ระยะทางยาว 96 เมตร     (อบต.) แอสฟัลท์ติก  สะดวกมากขึ้น  
 สายบ้านนางพร้อย อยู่รว่ม  หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน   

 (ช่วงที่ 3) หมู่ที ่5  หรือมีพื้นที่ด าเนินการลาด         
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ยางไม่น้อยกว่า 480         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตารางเมตร         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม 18 โครงการ - - - - 777,000 3,591,000 240,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผูสู้งอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสังคม 
        3.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัต ิ เพื่อพัฒนาระบบการ จิตอาสาภัยพบิัต ิ - - - 120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ บรรเทาความเดือด ส านักงานปลัด 
 การจิตอาสาภยัพิบัติประจ า ป้องกัน การเตรียม องค์การบริหารส่วน      100 ได้รับความ ร้อนให้กับประชาชน  
 องค์การบริหารส่วนต าบล ความพร้อมและการ ต าบลท่าคา      ช่วยเหลือจากภัย ที่ประสบภัยพิบัต ิ  
 ท่าคา สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนา       พิบัติ   
  ภูมิความรู้และเสริมสร้าง          
  ความเข้มแข็งระดับ          
  ชุมชนในการเฝ้าระวัง          
  รับมือกับสาธารณภยั          
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม          
  สามารถช่วยเหลือการ          
  ปฏิบัติงานของเจ้าพนัก          
  งานในการป้องกันและ          
  บรรเทาสาธารณภยั          
  ภายใต้กองอ านวยการ          
  ป้องกันและบรรเทา          
  สาธารณภยัแห่งพื้นที ่          
  โดยมีผู้อ านวยการท้อง          
  ถิ่นเป็นผู้ควบคุมสั่งการ          

รวม 1 โครงการ - - - - - 120,000 120,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

1. จัดซื้อที่ตั้งถังขยะ เพื่อป้องกันถังขยะล้ม จัดซื้อที่ตั้งถังขยะ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่มีความสะอาด บริเวณถังขยะมีความ กองสาธารณสุข 
   100 อัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และปราศจากขยะ สะอาดและเป็น และสิ่งแวดล้อม 
          ระเบียบ  
 (โครงการใหม่)           
 จัดซื้อ/จัดจ้างที่ตั้งถังขยะ เพื่อป้องกันถังขยะล้ม จัดซื้อที่ตั้งถังขยะ จ านวน 100,000 100,000 105,000 105,000 105,000 พื้นที่มีความสะอาด บริเวณถังขยะมีความ กองสาธารณสุข 
   100 อัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และปราศจากขยะ สะอาดและเป็น และสิ่งแวดล้อม 
          ระเบียบ  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 105,000 105,000 105,000 - - - 
 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผูสู้งอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสขุ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศกึษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        5.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการแก้ไขปัญหาการ เพื่อให้มีครูผู้สอน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - - - 96,000 96,000 เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับ กองการศึกษาฯ 
 ขาดแคลนครูในสถานศึกษา ครบทุกห้องเรียน จัดหาครู จ านวน 1 คน    (อบต.) (อบต.) การดูแลอยา่ง การพัฒนา  
   โรงเรียนเทพสุวรรณ      ทั่วถึง ด้านร่างกาย  
   ชาญวิทยา       อารมณ์ สังคม  
          และสติปัญญา  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม 1 โครงการ - - - - - 96,000 96,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผูสู้งอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสขุ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศกึษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        7.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการป้องกันและควบคุม ป้องกัน ควบคุม ป้องกัน ควบคุม ระงับ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลอดภยั ประชาชนปลอดภยั ส านักงานปลัด 
 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ระงับ / ยับยั้ง  ยับยั้งโรคให้กับประชาชน      จากโรคติดต่อและ จากโรคติดต่อและ  
 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ การระบาดของโรค ในต าบลท่าคา      โรคไม่ติดต่อ รวมทั้ง โรคไม่ติดต่อ รวมทั้ง  
  ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ       โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติใหม่  
  รวมทั้งโรคอุบัติใหม่          
  ให้กับประชาชน          
  ในเขตพื้นที่          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม 1 โครงการ - - - - 100,000 100,000 100,000 - - - 
-20- 

 



 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผูสู้งอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
    8. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
        8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการจัดท ารายงาน รองรับการประเมิน จัดท ารายงานการประเมิน - - 300,000 300,000 300,000 การประเมินผล การประเมินผล กองช่าง 
 การประเมินผลผังเมือง ผลการเปลี่ยนแปลง ผลการเปลี่ยนแปลง   (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผังเมืองรวม ผังเมืองรวม  
 รวม สภาพการณ์และ สภาพการณ์และ      มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ  
  สิ่งแวดล้อมการใช ้ สิ่งแวดล้อมการใช ้         
  บังคับผังเมืองรวม บังคับผังเมืองรวม         
            

2. โครงการปรับปรุงข้อมูล เพื่อการปรับปรุง จัดท าบัญชีการจัดเก็บ - - - 400,000 400,000 ระบบการจัดเกบ็ มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษ ี กองคลัง 
 แผนที่ภาษแีละทะเบียน ฐานข้อมูลภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    (อบต.) (อบต.) รายได้จากฐาน ที่เป็นปัจจุบัน  
 ทรัพย์สิน/การจัดท าฐาน และสิ่งก่อสร้างให้เป็น ตามที่กฎหมาย/ระเบยีบ      ข้อมูลมีประสิทธ-ิ   
 ข้อมูลการจัดเก็บรายได ้ ปัจจุบัน ก าหนด      ภาพและถูกต้อง   
            
            
            
            
 
 

           

            
            
            

รวม 2 โครงการ - - - - 300,000 700,000 700,000 - - - 
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        8.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการก่อสร้างก าแพง เพื่อความปลอดภัย ขนาดก าแพงรั้วยาว - - - 1,000,000 - ก าแพงรั้วที่ได ้ เจ้าหน้าที่และ กองช่าง 
 รั้ว บริเวณที่ท าการ ของเจ้าหน้าที ่ 160.00 เมตร    (อบต.)  มาตรฐาน ประชาชนได้รับ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร        ความปลอดภยั  
 ท่าคา หมู่ที ่2 ต าบล ส่วนต าบลท่าคา          
 ท่าคา อ าเภออัมพวา           
 จังหวัดสมุทรสงคราม           
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 

           

            
            
            

รวม 1 โครงการ - - - - - 1,000,000 - - - - 
 

-22- 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการเดิม)           

1. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 5,654,000 - - - - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส. 
 จราจร ASPHALTIC  ระยะทางยาว 560 เมตร      ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ สะดวกและปลอดภยั  
 CONCRETE หมู่ที่ 6 สาย  หนา 0.05 เมตร หรือม ี      คอนกรีตที่ได้ มากขึ้น  
 บ้านนายพิเชษฐ เกิดแกว้  พื้นที่ด าเนินการลาดยาง      มาตรฐาน   
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ไม่น้อยกวา่ 2,800         
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตารางเมตร พร้อม         
   ก่อสร้างสะพานทอ่ คสล.         
   ขนาด 6.00×4.00 เมตร         
   จ านวน 1 แห่ง ขนาด         
   6.00×6.00 เมตร         
   จ านวน 3 แห่ง พร้อม         

   ก่อสร้างสะพาน คสล.         
   ขนาด 7.00×10.00         
   เมตร จ านวน 1 แห่ง         
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แบบ ผ.02/1 



 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
 (โครงการใหม่)           
 โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร - - 5,147,000 - - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส./ 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ระยะทางยาว 550 เมตร      ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ สะดวกและปลอดภยั อบจ.สส 
 สายหมู่ที่ 6 เช่ือมหมู่ที ่11  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร      คอนกรีตที่ได้ มากขึ้น งบประมาณ 
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  หรือมีพื้นที่ลาดยาง      มาตรฐาน  ภายใต้กรอบ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ไม่น้อยกวา่ 2,750 ตร.ม.        นโยบายฟื้นฟ ู
   พร้อมก่อสร้างสะพาน        เศรษฐกิจและ 
   คสล. ขนาดกว้าง        สังคมของประเทศ 
   7.00×9.00 เมตร         
   จ านวน 2 แห่งและวางท่อ         
   คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.         
   จ านวน 1 แห่ง         
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

2. โครงการขุดลอกคลองบ้านใต้ เพื่อขุดลอกคลองที่ ขุดลอกคลองบ้านใต้ - - 131,000 - - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล จ.สส./ 
 หมู่ที่ 1 , 2 , 3 ต าบลท่าคา ตื้นเขิน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร      สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้ อบจ.สส 
 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทร  ยาว 1,030 เมตร        งบประมาณ 
 สงคราม  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร        ภายใต้กรอบ 
   ปริมาณขุดดินลอกคลอง        นโยบายฟื้นฟ ู
   3,090 ลูกบาศก์เมตร        เศรษฐกิจและ 
           สังคมของประเทศ 
            

3. โครงการก่อสร้างถนนผิว เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวา้ง - - 1,986,000 - - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส./ 
 จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  4.00 เมตร ระยะทางยาว      ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ สะดวกและปลอดภยั อบจ.สส 
 สายศาลเจ้าแม่เนีย้ หมู่ที ่12  1,244.00 เมตร หนา      คอนกรีตที่ได้ มากขึ้น งบประมาณ 
 เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่      มาตรฐาน  ภายใต้กรอบ 
 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทร  ด าเนินการลาดยางไม่น้อย        นโยบายฟื้นฟ ู
 สงคราม  กว่า 4,896.00 ตาราง        เศรษฐกิจและ 
   เมตร        สังคมของประเทศ 
            

4. โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อใช้เป็นสถานที่ ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร - - - 1,900,000 - ได้หลังคาคลุมลาน ประชาชนมีสถานที ่ จ.สส./ 
 คลุมลานอเนกประสงค์ จ าหน่ายสินค้า ยาว 25.00 เมตร      อเนกประสงค์ ที่ได้ จ าหน่ายสินค้าและ อบจ.สส 

 ตลาดน้ าท่าคา หมู่ที่ 2 หรือจัดกิจกรรมต่างๆ       มาตรฐาน จัดกิจกรรมต่างๆ งบประมาณ 
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา          ภายใต้กรอบ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม          นโยบายฟื้นฟ ู
           เศรษฐกิจและ 
           สังคมของประเทศ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

5. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนม ี ขนาดกวา้ง 30.00 เมตร - - - 1,900,000 - ได้สนามกีฬาที่ได้ ประชาชนมีสุขภาพ จ.สส./ 
 บริเวณที่ท าการองค์การ สถานที่ออกก าลังกาย ยาว 40.00 เมตร      มาตรฐาน ร่างกายแข็งแรงและ อบจ.สส 
 บริหารส่วนต าบลทา่คา และจัดกิจกรรมต่างๆ        ห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ 
 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา อ าเภอ          ภายใต้กรอบ 
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม          นโยบายฟื้นฟ ู
           เศรษฐกิจและ 
           สังคมของประเทศ 
            

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร - - - 5,153,000 - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส./ 
 ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  ระยะทางยาว 2,667      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภยั อบจ.สส 
 คอนกรีต สายนกุูลประชา  เมตร หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น งบประมาณ 
 ราษฎร์ หมู่ที ่3 – 4 - 5  หรือมีพื้นที่ด าเนินการ        ภายใต้กรอบ 
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ลาดยางไม่น้อยกว่า        นโยบายฟื้นฟ ู
 จังหวัดสมุทรสงคราม  16,002 ตารางเมตร        เศรษฐกิจและ 
           สังคมของประเทศ 
            

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร - - - 1,714,000 - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส./ 
 ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  พร้อมไหล่ทาง ระยะทาง      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภยั อบจ.สส 

 คอนกรีต สายหมู่ที่ 9  ยาว 675 เมตร หนา      ที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น งบประมาณ 
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่        ภายใต้กรอบ 
 เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลบาง  ด าเนินการลาดยางไม่        นโยบายฟื้นฟ ู
 กระบือ อ าเภอบางคนที  น้อยกว่า 5,400        เศรษฐกิจและ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  ตารางเมตร        สังคมของประเทศ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร - - - 569,000 - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ จ.สส./ 
 ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  ระยะทางยาว 350 เมตร      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภยั อบจ.สส 
 คอนกรีต สายศาลเจา้แม่เนี้ย  หนา 0.05 เมตร      ที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น งบประมาณ 
 หมู่ที่ 10 เช่ือมหมู่ที่ 7  หรือมีพื้นที่ด าเนินการ        ภายใต้กรอบ 
 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  ลาดยางไม่น้อยกว่า        นโยบายฟื้นฟ ู
 จังหวัดสมุทรสงคราม  1,750 ตารางเมตร        เศรษฐกิจและ 
           สังคมของประเทศ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

รวม 8 โครงการ - - - - 7,264,000 11,236,000 - - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก 
     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

1. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อ/จัดจ้างซุ้มเฉลิม - - 95,000 - - ส านักงานปลัด 
    พระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง   (อบต.)    
    จ านวน 1 ชุด       
           

2. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน - - 159,000 - - ส านักงานปลัด 
    จ านวน  60 ตัว   (อบต.)    
           

3. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา    20,000 - ส านักงานปลัด 
    จ านวน 1 ชุด    (อบต.)   
           

4. แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ - - 9,000 - - ส านักงานปลัด 
 ภายใน   ตัวเครื่องขนาดไม่เกิน    (อบต.)    
    1 แรงม้า ขนาดบาร์โซ่       
    ไม่เกิน 12 นิ้ว        
    จ านวน 1 เครื่อง       
           

5. แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ - - - 20,000 - ส านักงานปลัด 
 ภายใน   ตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกวา่     (อบต.)   
    2 แรงม้า ขนาดบาร์โซ่       
    มากกว่า 12 นิว้        
    จ านวน 1 เครื่อง       
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แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก 
     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

6. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - - - 2,400,000 กองช่าง 
   และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ     (อบต.)  
    แบบอัดท้าย       
    จ านวน 1 คัน       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม - - 263,000 40,000 2,400,000 - 
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