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คำนำ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕  ข้อ ๒2/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2561    ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย  และ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562  แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายเร่งด่วน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกจึงขอ 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561-2565  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ  ๒2/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5  เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563   เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5  ต่อไป  
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ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

๑. เหตุผลและความจำเป็น 
   เนื่องด้วยตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 150 ลงวันที่ 10 มกราคม 

2563 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7867 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จังหวัดแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้
จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล และ
เทศบาลตำบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2563  จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562  แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายเร่งด่วน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกจึงขอ เพ่ิม เติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-
2565  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ  ๒2/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
         2.1 เนื่องด้วยตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 150 ลงวันที่ 10 

มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0229/ว 7867 ลงวั นที่  4 ธันวาคม 2562 จังหวัดแจ้งว่า
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563  จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกจึงขอ เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 -
2565  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ข้อ 22 และ  ข้อ ๒2/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

    2.2 เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
   2.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.4 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดำเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 



  2.5 ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้อง
มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีตำบลห้วยพุก และตำบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  ครั้งที่ 2/2563 
- โครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุก
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- โครงการพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้                                          
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามลิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 
             
 

 
 
 

 


