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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว4091 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และขยายเวลาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561–
พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้วนั้น  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เร่งด่วน โดยแก้ไขปีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงเพ่ือขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปี พ.ศ.2565 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
๒. วัตถุประสงค์ของแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
  2.1 เพ่ือให้ปีด าเนินการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) มีความ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวดที่ 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และผู้บริหารท้องถิ่น
ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
             



2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ 
รายละเอียดใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจบุัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม)่ 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

1 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล .  ส า ย                 
สวนใน หมู่ที่ 6  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4  ม. 
ยาว 3,200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตร.ม. 
งบประมาณ 
ปี 2562 จ านวน 9,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 117 
 

โครงการก่อสร้ า งถนน คสล .  สาย                 
สวนใน หมู่ที่ 6  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4  ม. 
ยาว 3,200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตร.ม. 
งบประมาณ 
ปี 2565 จ านวน 9,200,000 บาท 
 

เพ่ือให้ปี พ.ศ.ด าเนินการตรงกับ
ข้อเท็จจริง และสามารถขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได้ 

ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ 
รายละเอียดใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจบุัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม)่ 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังพลายบัว หมู่ที่ 5 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปี 2564 จ านวน 19,000,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังพลายบัว หมู่ที่ 5  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปี 2565 จ านวน 19,000,000 บาท 
 

เพ่ือให้ปี พ.ศ.ด าเนินการตรงกับ
ข้อเท็จจริง และสามารถขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได้ 

ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่5 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนใน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 
3,200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
12,800 ตาราง
เมตร 

    9,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนก่อสร้างได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 ของเป้าหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังพลายบัว หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
20,000 ตาราง
เมตร 

    19,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนก่อสร้างได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 ของเป้าหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 


