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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
ลักษณะของแผนท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้  
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  
เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายถึง  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณ์เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ี
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
  ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ 
ห้วงระยะเวลาห้าปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  ๒  ประการ  คือ 
  ๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้ 
๑.    เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.     เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และ  
       มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ  
๓.    เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
๔.    เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 
       รายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
   หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี 
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา 
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
         ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

หลักการและเหตุผลท่ีมีการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
                     เนื่องด้วยเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘ โครงการดังนี้ 
  ๑.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านปรีชา  เกษสังข์ ถึงสะพานปูนหมู่ท่ี ๘ 
  ๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณพร้อมติดต้ังโคม บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา  เกษสังข์ ถึง
บ้านนางบุญทิ้ง   สมบุญนาค 
  ๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(บริเวณวัดหินงอก)  
  ๔.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี ๑ สายบ้านนายสนอง   ทัพไทย หมู่ท่ี ๑ 
  ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังโคม หมู่ท่ี ๒  
  ๖.โครงการติดต้ังการ์ดกั้นถนนบริเวณทางโค้ง หมู่ท่ี ๒ 
  ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี ๓ สายบ้านเกาะ ๒ ช่วง  
  ๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ด าฯ หมู่ท่ี ๓ บริเวณคลองไผ่ด าฯ 
บริเวณบ้านนายเสกสรร  พึ่งสมศักดิ์    
  ๙.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าพร้อมลอกดาดคอนกรีต หมู่ท่ี ๓ จากศาลาประชาคมถึงบัง
ตาเฉือน (บ้านเกาะ) 
  ๑๐. โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติก หมู่ท่ี ๔ บริเวณหน้าบ้านนายส าเริง  กมลฉ่ า หมู่ท่ี ๔ 
เช่ือมหมู่ท่ี ๓ บริเวณหน้าบ้านนายดิเรก  รื่นสุข 
  ๑๑. โครงการก่สอร้างสะพานข้ามคลองเหล็กหมู่ท่ี ๔ บริเวณหน้าบ้านนายส าเริง  กมลฉ่ า 
หมู่ท่ี ๔ เช่ือมหมู่ท่ี ๓ บริเวณหน้าบ้านนายดิเรก รื่นสุข 
  ๑๒.โครงการท าบานประตูปิดเปิดหน้าศาลาประชาคม หมู่ท่ี ๔ คลองระบายน้ าประตูปิดเปิด
หน้าศาลาประชาคม 
  ๑๓.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี ๕ ถนนริมคลองกะโห้หมู่ท่ี ๕ 
  ๑๔.โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจรอคริริค หมู่ท่ี ๕  
  ๑๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี ๕ เลียบคลองหมู่ท่ี ๕ ถึงหมู่
ท่ี ๔ ยาว ๑,๒๐๐ และเรียบคลองกะโห้ ยาว ๕๐๐ เมตร 
  ๑๖.โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจรอคริลิค หมู่ท่ี ๖ 
  ๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี ๖ บริเวณหน้าบ้านนางสะอาด กมลฉ่ า ถึงบ้าน
นางสาวอ าเภอ  วงค์คล้อย 
  ๑๘.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้ามหมู่ท่ี ๖ บริเวณบ้านนางค านึง  พุฒซ้อน  
  ๑๙.โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี ๑๐ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลหมู่ท่ี ๖ 
  ๒๐.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ท่ี ๗ บริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชาญ  สุขเคหา 
ลงนานายส าเริง   รอตเจริญ 
  ๒๑.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรงัพร้อมรางระบายน้ าหมู่ท่ี ๗ บริเวณบ้านนายช้วน  สุข
เคหา ถึงรางตาม้วน 
  ๒๒.โครงการก่อสร้างถนนดินลงทุ่งชันอากาศ บริเวณรางตาม้วนขึ้นหลังวัดหมู่ท่ี ๗ ลงทุ่งชัน
อากาศบริเวณรางตาม้วนขึ้นหลังวัด 
  ๒๓.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ท่ี ๘ ทางลงนานางประภาศรี  ศรีชมพู ถึงท่ีนาง
นางโฉมเฉลา  ยิ่งสม 



๔ 
 
  ๒๔.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรงับริเวณหนองเบิกไพรถึงหนองอายรงัหมู่ท่ี ๘  
  ๒๕. โครงการกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี ๘  
  ๒๖.โครงการระบบจ่ายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) หมู่ท่ี ๑-๘ 
  ๒๗.โครงการเครื่องผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ หมู่ท่ี ๑-๘ 
  ๒๘.โครงการปรับปรุงดินลูกรังบงึลาดจินจานหมู่ท่ี ๒ พร้อมตอกเข็ม 
  ๒๙. โครงการศูนย์พักคอยอ าเภอวิเศษชัยชาญ (อุดหนุนอ าเภอวิเศษชัยชาญ) 
                     เนื่องเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาได้จัดท าโครงการเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี ๒๕๖๔  และการจัดท าโครงการแต่ละโครงการ จะต้องมีการบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ซึง่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไม่มีโครงการดังกล่าว ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องมีการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.  
๒๕๔๘  หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

                
 


