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ค าน า 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 - 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น โดยภายหลังจากการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) ขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2  ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  

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

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่      
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา        
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และท่ีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , (ครั้งที่ 2)     
โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปแล้วนั้น   

  เนื่องจากการจัดท าโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เป็นโครงการตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563        
ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้  

 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า “การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  นี้ขึ้น   เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 
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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม           
1.1 แผนงานการรักษาความสงบ 
     ภายใน 

- - - - 1 120,000 - - - - 1 120,000 

รวม - - - - 1 120,000 - - - - 1 120,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 1 120,000 - - - - 1 120,000 
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แบบ ผ.01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง 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 จิตอาสาภัยพิบัต ิ - - 120,000 - - ประชาชนร้อยละ บรรเทาความเดือด ส านักงานปลัด 
 การจิตอาสาภัยพิบัติประจ า ป้องกัน การเตรียม องค์การบริหารส่วน      100 ได้รับความ ร้อนให้กับประชาชน  
 องค์การบริหารส่วนต าบล ความพร้อมและการ ต าบลท่าคา      ช่วยเหลือจากภัย ที่ประสบภัยพิบัต ิ  
 ท่าคา สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนา       พิบัติ   
  ภูมิความรู้และเสริมสร้าง          
  ความเข้มแข็งระดับ          
  ชุมชนในการเฝ้าระวัง          
  รับมือกับสาธารณภัย          
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม          
  สามารถช่วยเหลือการ          
  ปฏิบัติงานของเจ้าพนัก          
  งานในการป้องกันและ          
  บรรเทาสาธารณภัย          
  ภายใต้กองอ านวยการ          
  ป้องกันและบรรเทา          
  สาธารณภัยแห่งพื้นที ่          
  โดยมีผู้อ านวยการท้อง          
  ถิ่นเป็นผู้ควบคุมสั่งการ          

รวม 1 โครงการ - - - - 120,000 - - - - - 
-3- 

แบบ ผ.02 


