
 

 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๑  

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา    

ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภมู ิ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๔๕ 

 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑   

*************************** 
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพุธ   
ที่    ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑  (รายละเอียดตาม  ผ๐๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  
ณ วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๓๔๕   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๒      กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)  
              ( นายมงคล  เกิดมงคล ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
หลักการและเหตุผล 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ ๑ 
 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้รับแจ้งจากอำเภอแก้งคร้อ  เรื่อง  แนวทางการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยให้จัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อสั่งการของจังหวัดนคราชสีมา กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และกระทรวงมหาดไทย  ที่ให้ดำเนินการตามนโยบายศูนย์อำนวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส.พระราชทาน)  ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นการนำแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน  การเตรียมความพร้อม  และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย  โ ดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งพื้นที่  โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  รายละเอียดตามหนังสืออำเภอ
แก้งคร้อ  ด่วนที่สุด  ท่ี นม ๒๑๑๘/๒๔๒๔  ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๒๙  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท  ๐๒๒๙/ว ๗๓๖๗  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ทั้งนี้  อ งค์การบริหาร
ส่วนตำบล  สามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา  
๖๗  (๔)  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  (๒๙)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่
โดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  โดยโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อที่จะนำไป
ตั้งโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถ
ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   

 

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของประชาชน   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑  ขึ้น  เพ่ือบรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนพัฒนาดังกล่าว   ซึ่งสามารถ
เพ่ิมเติมแผนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ โดยในกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ 

 
โครงการ... 

 



 
 

-๒- 
 
 
โครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติที่เพ่ิ มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย  เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
 
 
 

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

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา 

เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การ
เตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภมูิความรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งระดับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสา
ธารณภัย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ภายใต้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งพื้นที่ โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผูค้วบคุม
และสั่งการ 
 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.หลุบคา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ภัยพิบัติ  

บรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับ
ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัต ิ

สำนัก 
งานปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 


