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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของกระทวงมหาดไทย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ทั้งนี้ การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 
ตามที่ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ถึง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอเพิ่ มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากอ าเภอ ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.6/14 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563  เรื่อง 
การจัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ และจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4  การแก้ไข การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

 
 
 



แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

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)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

ปี  2565ปี  2562 ปี  2564 รวม 5 ปี

รวม
รวมทั้งสิ้น

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี 2563

2



แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการที่เหมาะสมต่อการ
ควบคุม ส่ังการ การบริหารจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกันให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
3. เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
และทักษะความรู้ ความช านาญในการจัดการ
ภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

- - 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่
เพิ่มขึ้น

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินจากสา
ธารณภัย

ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

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

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ

3


