
บันทึกหลกัการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 / พ.ศ. 2563
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

หลักการ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดรับแจงจากอําเภอลําปลายมาศ เรื่อง
แนวทางจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยใหจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอสั่งการของจังหวัดบุรีรัมย กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  และกระทรวงมหาดไทย  ที่ใหดําเนินการตามนโยบายศูนยอํานวยการใหญจิตอาสา
พระราชทาน (ศอญ. จอส.พระราชทาน)  ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการปองกัน  การเตรียมความพรอม  และการสรางภูมิคุมกันโดย
พัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับชุมชนในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย  โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใตกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่  โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและสั่งการ    หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง  แนวทางการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท ๐๒๒๙/ว ๗๓๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบล  สามารถดําเนินการ
ฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗  (๔) กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖  (๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
โดยตรงขององคการบริหารสวนตําบล

จากเหตุผลที่กลาวมาดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลวังทะเมนชัย จึงมีความจําเปนที่
จะตองดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น  โดยโครงการจะตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อที่จะนําไปตั้ง
โครงการในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนตั้งจายรายการใหม) และสามารถ
ดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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ดังนั้น เพื่อประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ข้ึน  เพ่ือบรรจุโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
ในแผนพัฒนาดังกลาว   ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมแผนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๒๒/๒ โดยในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ  งานพระราชพิธี
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว
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3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตท่ีดี
     3.2 แผนงานรักษาความสงบ - - - - 1 89,000 - - - - 1 ๘๙,๐๐๐

ภายใน

รวม -  - -  - 1 ๘๙,๐๐๐ - - - - 1 ๘๙,๐๐๐

รวมท้ังสิ้น - - - - 1 89,000 - - - 1 89,000
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รวม 5 ป

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ  1. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความ จิตอาสาภัยพิบัติของ - - 89,000 - - รอยละจํานวน ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด
การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา เขมแข็งใหมีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติ อบต. จํานวน 50 คน จิตอาสาภัย สามารถปฏิบัติหนา
องคการบริหารสวนตําบล หนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานในการ พิบัติ ท่ีชวยเหลือ จพง.
ทะเมนชัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและ

 2. เพ่ือสงเสริมความรูดานการจัดการ บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยเบื้องตน ระบบบัญชาการ ไดอยางถูกตอง
เหตุการณ รวดเร็ว
 3. เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการปฏิบัติงาน
กูภัย ในภาวะฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง ประกาศใชแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิม่เตมิ ฉบบัที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
*************************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2561 ขอ ๒๒/๒ ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบราง
แผนพัฒนาดังกลาว  ในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๖๓ เม่ือวัน
ท่ี 17 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนท่ี
เรียบรอยแลว

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ และเพ่ือใหการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําแผนพัฒนาไป
ใชไดอยางถูกตอง  รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  องคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑
(รายละเอียดตาม  ผ๐๒ ท่ีแนบทายประกาศนี้)  โดยใหมีผลนับตั้งแต  ณ วันประกาศเปนตนไป  ท้ังนี้
สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
หมูท่ี  15  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  โทรศัพท  044 666 745-6

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕63

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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