
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2563  

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

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1 /2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 
๒๒/2   โดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่และความเห็นชอบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  21  
เมษายน  2563  ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 /2563 เป็นกรอบ ในการพัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563  ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563   

 
(ลงชื่อ)   

       (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563  

 ------------------------------------------------------ 
เหตุผลและความจําเปน 

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 / 2563 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  และกระทรวงมหาดไทยไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือเปนผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี  นั้น  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  67(4)  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา  
2+  กําหนดใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี  (29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดังนั้นการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย  จึงเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงขององคการ
บริหารสวนตําบล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
   “ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  มีความจําเปนท่ีจะดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผซ่ึงเปน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสืออําเภอหนองบุญมาก  ท่ี นม  0023.36/ว 18  ลงวันท่ี 6 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ แตเนื่องจากโครงการดังกลาว ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/2 จึงมี ความจําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสขุ            
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมชุด 

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 

พิบัติประจํา  องคการ 

บริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผ 

เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู

ทักษะดานการจัดการสา

ธารณภัย เบ้ืองตนใหแก

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ  

จั ด ฝ ก อ บ ร ม ชุ ด 

ปฏิบัติการจิต อาสา

ภัยพิบัติ 

- -  300,000 - - จํานวนผูเขาอบรม 

ใน ชุดปฏิ บัติการ 

จิตอาสาภัยพิบัติ ท่ี 

ไดรับการฝกอบรม

สงเสริม ความรู

ดานการ จัดการสา

ธารณ ภัยเบ้ืองตน

เพ่ิมข้ึน  

ชุดปฏิ บัติการจิต

อ า ส า ภั ย พิ บั ติ

สามารถนํา ความรู 

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ไ ป

ปฏิบัติหนาท่ีได  

สํานักงาน

ปลัด 

รวมจํานวน  1  โครงการ - - 300,000 - -    

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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