แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล ซึ่งได้กาหนดแผนงานการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของกระทวงมหาดไทย เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ทั้งนี้ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญ

สารบัญ
หน้า
เหตุผลและความจาเป็น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
- แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
- แบบ ผ.02
ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

1
2
3

1

เหตุผลและความจาเป็น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ตามที่ เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ถึง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น
งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส านั ก ปลั ด เทศบาล มี ค วามประสงค์ ข อเพิ่ มเติ ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดาเนินงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากอาเภอ ตามหนังสืออาเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.6/14 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง
การจัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ และจัดทาแผนการฝึ กอบรมหลั กสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และท้องถิ่นเป็นสาคัญ
โดยถื อปฏิบั ติต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ดท าแผนพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุล าคม 2561 เรื่ อง ซั กซ้อมแนวทางการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

100,000
100,000
100,000

1
1
1

100,000
100,000
100,000

1
1
1

100,000
100,000
100,000

3
3
3

300,000
300,000
300,000

2

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมชุด 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
100,000
100,000
ปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ให้มีบุคลากรที่สามารถ พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
พิบตั ิประจาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
ย
ได้
อ
ย่
า
งมี
ตาบลปรุใหญ่
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการที่เหมาะสมต่อการ
ควบคุม สั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกันให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
3. เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
และทักษะความรู้ ความชานาญในการจัดการ
ภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม 1 โครงการ

-

-

100,000

100,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
100,000 ร้อยละของ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจา
เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
เพิ่มขึ้น

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

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

100,000
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