
 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
 

  

 

 

 

 

                

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม 



ค ำน ำ 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ 
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็น
แผนก้าวหน้า และหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจัดท าขึ้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทางการจัดศูนย์
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 
 
เรื่อง              หน้ำ 
ผ.01 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
        บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่     1    

ผ.02 ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ       1 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

------------------------------------------      

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒/๒ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2563  

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 

 
 
              (นายโกฎ  โลมบุตร)  
             นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 



                            
หลักการและเหตุผล 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2562  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจัดท าขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทางการจัดศูนย์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
 
 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่ี

คุณภาพ

   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - -  - - 1 180,000    - - - - 1 180,000     

รวม - -  - - 1 180,000    - - - - 1 180,000    

รวมทัง้สิน้ - -  - - 1 180,000    - - - - 1 180,000    

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขวา้  จังหวดัชัยภูมิ

 1

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01 



1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ท่ี 1  การพัฒนาด้านคนและสงัคมที่มีคุณภาพ  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
      3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมชุดปฏิบตั ิ
การจิตอาสาภัยพิบัต ิ
ประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีบุคลากรที่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความรูด้้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ (Inciclent 
Command System:ICS) 
การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจดัการสาธารณภัยใน
พื้นที่เกิดเหตุ ท่ีมรีูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้เข้าอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 50 
คน 

- - 180,000 - - ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ และมี
ทักษะด้านการ
จัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ 
และมมีาตรฐาน
เดียวกัน 
2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
กองอ านวยการ  

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



2 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ท่ี 1  การพัฒนาด้านคนและสงัคมที่มีคุณภาพ  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
      3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  ให้กับชุมปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงกา
จิตรอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ในระดับพื้นท่ีให้
มีความเข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติอันจะส่งผล
ให้ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่นมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

       ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่ เมื่อ
เกิดสาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลด
ความสญูเสยีใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
จากสาธารณภยั 
3. กองอ านวยการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 


