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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่  4 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวลาดบัวขาว  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว    มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดบัวขาว กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย บัดนี้ ปรากฏว่า
มีโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมาภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว   
ประกอบกับเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตามสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้มีความครอบคลุมครบถ้วน  และเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 นี้ขึ้น 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ต่อไป  

 
 

กฎหมาย ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
และให้ใช้ข้อความนี้  

“ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศ   ให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  
และจังหวัดทราบด้วยประกาศใช้” 

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 
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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) แก้ไขและเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  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 และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน 
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2. วัตถุประสงค์ของแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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. ขั้นตอนการแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศ   ให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  
และจังหวัดทราบด้วยประกาศใช้” 
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“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
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขและเพิ่มเติม  

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 
  - วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคาร
สถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด   โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี  การสื่อสาร ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่ างเท่าทัน  และใช้
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  - การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน   การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้ อง
ศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขและเพิ่มเติม  ฉบับที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    1. ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน  
ที่ท าการ อบต.
ลาดบวัขาว 

เพื่อรองรับการ
บริการและ
เอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน 
ที่ท าการ อบต.
ลาดบวัขาว 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - - 850,000 ร้อยละ 80   
ของประชาชน
ต่อสถานที่
ติดต่อราชการ 
เพิม่ขึ้น 

อาคาร
ส านักงานที่
ท าการ อบต.
ลาดบวัขาว
สามารถ
รองรับการ
บริการและ
เอ้ืออ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน 
 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๑. ยุทธศาสตร ์3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    3.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการอบรม
ชุดปฎิบตัิการจิต
อาสาภัยพบิัติ ฯ
หลักสูตรทบทวน 

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็ง ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ า
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาด
บัวขาว 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 
50 คน 
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือ
งานในการ
ป้องกัน และ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พื้นที่เกิดเหตุ
ได้อย่าง
ถูกต้อง 
รวดเร็ว  
 

ส ากปลดั 
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บัญชีแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
1 ติดตั้งถังกรองสนิมแท็งค์น้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
64 กองช่าง เคหะและชุมชน 

 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
ซอยที่ 5 หมู่ที่ 1 

65 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้าน 
นายประเสริฐ เก็งวิเชียรไชย ถึงบ้าน 
นางเหว่า สว่างเมฆ หมู่ที่ 2 

69 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

76 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น((พพ ..ศศ..22556611--22556655))  แก้ไขและแก้ไขและเพิ่มเติมเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กซอยบ้านทวี ประกอบแก้ว  
หมู่ที่ 3 

81 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

85 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น((พพ ..ศศ..22556611--22556655))  แก้ไขและแก้ไขและเพิ่มเติมเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
7 โครงการก่อสร้างแท็งค์ประปา  

หน้าวัดลาดบัวขาว หมู่ที่ 4 
92 กองช่าง เคหะและชุมชน 

 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

8 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

95  เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น((พพ ..ศศ..22556611--22556655))  แก้ไขและแก้ไขและเพิ่มเติมเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
9 โครงการรื้อแท็งค์น้ า ซอยบ้าน 

นายชูศักดิ์ เทียนเครือ หมู่ที่ 5 
99 กองช่าง เคหะและชุมชน 

 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

10 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

101  เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น((พพ ..ศศ..22556611--22556655))  แก้ไขและแก้ไขและเพิ่มเติมเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน 
นายปราโมทย์เกตุผดุง ถึงบ้าน 
นายฉลอง เก็งวิเชียรไชย หมู่ที่ 6 

106 กองช่าง เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
เส้นถนนลาดยางคลองชลประทาน 
(เส้นใหม่) หมู่ที ่7   

111  เคหะและชุมชน 
 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น((พพ ..ศศ..22556611--22556655))  แก้ไขและแก้ไขและเพิ่มเติมเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44        

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ หน้า 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 
13 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอย 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
112 กองช่าง เคหะและชุมชน 

 
ปี 2565 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ปี 2565 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าแนกรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว.28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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