
ส่วนที ่1 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 –  

2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง     ได้รับแจ้งจากศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  

(ศอญ.จอส.พระราชทาน)    ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล  อย่าง 
น้อย  50 คน ต่อแห่ง   เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่   และเพ่ือให้การ 
จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ น าไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างแท้จริง      จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไผ่ขวาง   น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   และในการเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ในครั้งนี้   จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ    พระราชด าริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ    เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาตามมาตรา   46   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย    และเม่ือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ 
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
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บัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพมาตรฐาน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
     ๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
          5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นแนวทางในการขับ 
เคลื่อนการปฏิบัติงานของ 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัต ิ
จ านวน 50  คน 

- - 300,000 300,000 300,000 จิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
ได้รับการ
ฝึกอบรม
จ านวน 
50  คน 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ ปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

  



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 -  ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

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) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่การบรหิาร
จัดการที่ดี 

        

  

  

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 

รวม - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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