
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้อง ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

 
 

ของ 

 
 
 

เทศบาลต าบลท่าเสา 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 



 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.๒๕๖3 

ของเทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเสา เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่ างแท้จริง         
ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเสา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าเสา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการมี
ความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอ งค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเสา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
พ.ศ.๒๕๖3 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ต่อไป 
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                                             แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลท่าเสา  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

            

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

รวม - - - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย                                                                                                      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
             

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

 
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน  
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  เ ช่น น้ าท่วม      
ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟไหม้ ฯลฯ  
งบประมาณ 100,000.- บาท  
หน่วยงานรับผดิชอบ  
ส านักปลดัเทศบาล  
 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน  
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
ภัยหนาว ภัยแล้ง เช่น การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ฯลฯ 
งบประมาณ 500,000.- บาท  
หน่วยงานรับผดิชอบ  
ส านักปลดัเทศบาล/กองช่าง 
 

ปัจจุบันน้ าในสระเกิดการแห้งขอด 
ไม่ ส า ม า รถสู บน้ า ขั้ น ม าผลิ ต
น้ าประปาได้ เหลือเพียงน้ าดิบจาก
บ่อน้ าบาดาลที่สามารถสูบผลิตได้ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
ทันต่อเหตุการณ์กับสาธารณภยัอนั
อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่และเพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


