แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล

คำนำ
ตามหนังสือจังหวัด เชีย งใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ ว 281 ลงวันที่ 6
มกราคม 2563 โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพืน้ ทีโ่ ดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล อย่างน้อยแห่งละ 50 คน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 3) หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2และตามหนังสือ
จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม0023.3/ว 281 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล
ตาบลแม่อายที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทาโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาเทศบาลตาบลแม่อาย

สารบัญ
หน้า
บันทึกหลักกำรและเหตุผล

1

บทนำ

2

บัญชีสรุปโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
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โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
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1
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ตามหนังสือจังหวัด เชีย งใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ ว 281 ลงวันที่ 6
มกราคม 2563 โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพืน้ ทีโ่ ดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล อย่างน้อยแห่งละ 50 คน ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563และโดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
หมวด 4 การแก้ไ ขการเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพั ฒนา ข้อ 22/2และตามหนังสื อจั งหวั ด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม0023.3/ว 281 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
ฉะนั้น เทศบาลตาบลแม่อาย จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลแม่อายที่จะได้รับประโยชน์จากการ
จัดทาโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลแม่อาย

2

บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพั ฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุม ชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผนก้ า วหน้ า และให้ ห มายความรวมถึ ง การเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น แผนแบบหมุ น เวี ย นโดยต้ อ งด าเนิ น การทบทวนและ
ด าเนินการจัด ทาทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นาแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาซึ่ ง มี ห ลายแนวทาง และต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้
เกิดรูปธรรม
ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรก
ของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.โครงการ/กิ จกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่ จะสามารถด าเนิ นการได้ การ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
2.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนาไปจัดทาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป
1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. เพื่อเป็ น การเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาและเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสี่ ปีที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนา
ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อความสะดวกในการพั ฒนา และสามารถของบประมาณสนับสนุ น จาก
หน่วยงานอื่น ได้ง่าย
3. ขั้นตอนกำรเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย จัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่อาย
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
3. นายกเทศมนตรี ตาบลแม่อาย อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เ พิ่มเติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

4
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1

ผ. 02 แผนงำนเคหะและชุมชน

-

-

-

-

1

130,000

-

-

-

-

1

130,000

รวม

-

-

-

-

1

130,000

-

-

-

-

1

130,000

-

-

-

-

1

130,000

-

-

-

-

1

130,000

รวมทั้งสิ้น

4
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ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลตาบลแม่อาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมัน่ คง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

โครงการ
เพื่อเสริมสร้าง

ฝึกอบรมชุด

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ศักยภาพและความ

ภัยพิบัติประจาเทศบาล
ตาบลแม่อาย

1 โครงการฝึกอบรม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

130,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

สานัก

ปฏิบัติการจิตอาสา

19

สามารถปฏิบัติหน้าที่

ปลัดเทศบาล

เข้มแข็งให้แก่เทศบาล

ภัยพิบัติ ประจา

หมู่บ้าน

ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ตาบลแม่อาย ให้มี

เทศบาลตาบลแม่อาย

ในการป้องกันและ

บุคลากรที่สามารถ

ไม่น้อยกว่า50 คน

บรรเทาสาธารณภัยใน

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ

พื้นที่เกิดเหตุได้อย่าง

เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา

ถูกต้อง รวดเร็วเป็นระบบ
และมีมาตรฐานเดียวกัน

สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5

ประกาศเทศบาลตาบลแม่อาย
เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลตาบลแม่อาย
*********************************
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อายได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลตาบลแม่อาย จานวน 1 โครงการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ 130,000 บาท นั้น
ดั งนั้น เพื่อให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลต าบลแม่ อ าย
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 สามารถใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จึงประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563เทศบาลตาบลแม่อาย ตามโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่เห็นชอบแล้วและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย

