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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว    มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลาดบัวขาว กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณ โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย บัดนี้ ปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมาภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปแล้ว   ประกอบกับเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตามสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้มีความครอบคลุมครบถ้วน  และเป็นการบูรณา
การการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 นี้ขึ้น 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนต่อไป  

 
กฎหมาย ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และให้ใช้ข้อความนี้  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแ ต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น

อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  ต่อไป 
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บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ที่ว่าภายในยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรม   ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

         นอกจากนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         นิยามของแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า  “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ”  เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ ไขค าว่ า  “แผนพัฒนา” เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่ น”  ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  ทุกแห่ง   

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น   มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ 

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
                     3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
   4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจุบัน  ซึ่งเป็นแผนที่มีควาทมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน 
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2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ  
      การจัดท างบประมาณ ประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 
      ตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบ 
      ประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรในเขตพ้ืนที่  เป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ  
      ประชาชนในเขตพ้ืนที่  
5. เพ่ือพัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานปลอดภัยในการเดินทาง   อ านวยความ

สะดวกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุข 
6. เพ่ือการจัดระเบียบชุมชน   หมู่บ้าน   ให้มีระเบียบแบบแผนสะดวก  น่าอยู่  ปราศจาก

มลพิษท่ามกลางสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เจริญ 
8. เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุข  สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้

อยู่ในระดับที่เทียบเท่ามาตรฐานหรือมากกว่า 
9. เพ่ือเป็นการส่งเสริมทิศทางการพัฒนามุ่งสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. เพ่ือสร้างรากฐานของสังคม    ชุมชนให้เข้มแข็ง    ขจัดปัญหาความยากจน    และหนี้สิน

ในหมู่ประชาชนให้น้อยลง 
11. ก าหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี

การให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ 
12. เป็นแนวทางการก าหนดในแผนปฏิบัติการและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของต าบล 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และให้ใช้ข้อความนี้  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน   เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหาร   โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  - เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  - คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้   ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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  - วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคาร
สถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด   โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี  การสื่อสาร ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  - การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน   การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง
ศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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