
 

 
 

 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
เพิ่มเติม  ฉบบัที่ ๑  

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุฎี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี    

ต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ ๐-3520-0640 



หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ได้รับแจ้งจากอ าเภอผักไห่   เรื่อง  แนวทางการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยให้จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อสั่งการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และกระทรวงมหาดไทย  ที่ให้ด าเนินการตามนโยบายศูนย์อ านวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส.พระราชทาน)  ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแช่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นการน าแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน  การเตรียมความพร้อม  และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งพื้นที่  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอผักไห่  
ด่วนที่สุด  ที่ อย 0023.15/ว 41  ลงวันที่  9  มกราคม ๒๕๖3 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา      
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗  (๔) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙)  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าว   
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น  โดยโครงการจะต้องมี                        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อที่จะน าไปตั้งโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                  
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   

 

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑  ขึ้น  เพ่ือบรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนพัฒนาดังกล่าว  ซึ่งสามารถ
เพ่ิมเติมแผนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ โดยในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย  เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   

****************************   



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์ 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)

1.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  -  -  -  - 1         100,000 1           100,000 1          100,000  3          300,000     

 -  -  -  - 1         100,000     1          100,000     1          100,000  3          300,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม

ปี 2561 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓

ปี 2562

ท่ี 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2565 





 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  : ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 3  : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

 (บาท)
  2562 
(บาท)

  2563  
(บาท)

  2564   
(บาท)

  2565  
(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า      
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี

 -เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบ้ืองต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) การ
บริหารจัดการสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน     
 - เพ่ือสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ใน
พ้ืนท่ีให้ความเข้มแข็ง มี
ทักษะความรู้ ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัติ

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี

 -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ได้แก่ จิตอาสา
ภัยพิบัติของ 
อบต.กุฎีจ านวน 
50 คน/รุ่น

 -จิตอาสาภัยพิบัต
ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบ้ืองต้น

ส านักปลัด

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

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)


