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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

ของเทศบาลต าบลป่าบง 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง
วางแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลป่าบง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมาตรา 
41 ก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่
และวินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้ด าเนินการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริการส่วนต าบล/เทศบาลต าบล ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563 เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง และถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 
ทั้งนี้ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/
อ าเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลอย่างน้อย 50 
คนต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  รวมถึงพิจารณา
ก าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command System : ICS) การควบคุม
สั่งการ  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการ
และปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอ่ืนอย่างมีเอกภาพ และเพ่ือให้การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกระทรวงมหาดไทย 
ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลป่าบง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม จึงด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณต่อไป 

 



ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี
     1.1  แผนงานบริหารทั่วไป - - - - 1 150,000 - - - - 1 150,000

รวม 0 0 0 0 1 150,000 0 0 0 0 1 150,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 1 150,000 0 0 0 0 1 150,000

ป ี2561

เทศบาลต าบลป่าบง

รวม  5  ปีป ี2563 ป ี2565ป ี2564ป ี2562

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2/2563

 แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการฝึกอบรมฃุด

ปฎบิติัการจติอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาล
ต าบลปา่บง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่ฝึกอบรมใหช้ดุ
ปฏบิติัการจติอาสาภยั
พบิติัมคีวามพร้อมใน
การปฏบิติัภารกจิตามที่
ได้รับมอบหมาย มี
ความรู้ความเขา้ใจการ
ในการจดัการ  สาธารภยั
เบือ้งต้น

ชดุปฏบิติัการจติอาสาภยัพบิติั
จ านวน 50 คน มคีวามพร้อมใน
การปฏบิติัภารกจิตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย มคีวามรู้ความเขา้ใจ
การในการจดัการสาธารภยั
เบือ้งต้น

- - 150,000 - - ชดุปฏบิติัการจติ
อาสาภยัพบิติั
จ านวน 50 คน มี
ความพร้อมใน
การปฏบิติัภารกจิ
ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย มี
ความรู้ความ
เขา้ใจการในการ
จดัการ  สาธารภยั 
เบือ้งต้น

บริหารจดัการ 
 สาธารณภยั
ในพืน้ทีเ่กดิ
เหตุทีเ่ปน็
รูปแบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกนั

งานปอ้งกนั
และบรรเทา

สาธารณ
ภยั/ส านกั

ปลัด

รวม 1  โครงการ - - 150,000 - -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบัโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2/2563

5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

5. ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี


