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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  

เนื่องจากได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 มีโครงการที่ไม่ตรงกับแผนงานใน
หนังสือดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้
ตรงกับแผนงานตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 
๒. วัตถุประสงค์ของแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
  2.1 เพ่ือให้ราคากลางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (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 6 พ.ศ.2564 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

ที ่
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม่) 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร ์

 
แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนา  
หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 67 
ล าดับที่ 14 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนา  
หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

2 โครงการบุกเบิกถนน สายคลองพาน-เคียนเภา หมู่ที่ 
3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 79 ล าดับที่ 62 

โครงการบุกเบิกถนน สายคลองพาน-เคียนเภา 
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

3 โครงการบุกเบิกถนน สายป่าช้า-นาออก  
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 79 ล าดับที่ 63 

โครงการบุกเบิกถนน สายป่าช้า-นาออก  
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

4 โครงการขุดลอก คู พร้อมบุกเบิกถนนสายหลังวัด 
หมู่ที่ 5  ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 
90 ล าดับที่ 106 

โครงการขุดลอก คู พร้อมบุกเบิกถนนสายหลัง
วัด หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

5 โครงการบุกเบิกถนนสายคลองตายที่บังโสบ  
หมู่ที่  6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 
96 ล าดับที่ 128 

โครงการบุกเบิกถนนสายคลองตายที่บังโสบ  
หมู่ที่  6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม่) 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร ์

 
แผนงาน 

6 โครงการปรับปรุงถนน สายสวนใน-คลองหินขาว  
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 96 
ล าดับที่ 129 

โครงการปรับปรุงถนน สายสวนใน-คลองหิน
ขาว หมู่ที ่6   ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า อิฐบล็อก สายภายใน
ชุมชน หมูที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 112 ล าดับที่ 151 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า อิฐบล็อก สาย
ภายในชุมชน หมูที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายเคยีนเภา  
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 122 
ล าดับที่ 188 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สาย 
เคียนเภา หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

9 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า สายหน้ามัสยดิบ้าน 
ล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 134  ล าดบัท่ี 237 

โครงการฝาปิดครูะบายน้ า สายหน้ามัสยดิ
บ้านล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

10 โครงการขุดลอกคูคลองหรือขุดลอกดินโคลนและ
วัชพืช ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 135 
ล าดับที่ 241 

โครงการขุดลอกคูคลองหรือขุดลอกดินโคลน
และวัชพืช ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

11 โครงการก่อสร้างก าแพงกุโบร์ (ป่าช้า)  หมู่ที่ 4 
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 142  
ล าดับที่ 269 

โครงการก่อสร้างก าแพงกุโบร์ (ป่าช้า)   
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม่) 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร ์

 
แผนงาน 

12 โครงการซ่อมแซมก าแพงกุโบร-์กุโบร์เก่า หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 142 
ล าดับที่ 270 

โครงการซ่อมแซมก าแพงกุโบร-์กุโบร์เก่า  
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

13 โครงการก่อสร้างก าแพงรอบโรงเรยีนตาดีกา หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 142 
ล าดับที่ 271 

โครงการก่อสร้างก าแพงรอบโรงเรยีนตาดีกา 
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

14 โครงการก่อสร้างคันกั้นดินโรงเรยีนตาดีกา หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 143 
ล าดับที่ 272 

โครงการก่อสร้างคันกั้นดินโรงเรยีนตาดีกา  
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

15 โครงการก าแพงกั้นดินอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 143  
ล าดับที่ 273 

โครงการก าแพงกั้นดินอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

16 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า สายนาโรงเบื้อง หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 154  
ล าดับที่ 317 

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า สายนาโรงเบื้อง 
หมู่ที่ 2  ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

17 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คลองต้นโด-วัดมะปราง
มัน หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 158 ล าดับที่ 334 

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คลองต้นโด-วัด
มะปรางมัน หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม่) 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร ์

 
แผนงาน 

18 โครงการซ่อมแซมคันคลองสายล าหยัง 
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 158  
ล าดับที่ 335 

โครงการซ่อมแซมคันคลองสายล าหยัง 
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

19 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบสนามกีฬา โรงเรียนวดั
ทรายขาว หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 165  ล าดบัท่ี 363 

โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบสนามกีฬา 
โรงเรียนวดัทรายขาว หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

20 ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสัญญา แบบปรับราคา
ได้ (k) ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 166 
ล าดับที่ 368 

ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (k) ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

21 โครงการซ่อมแซม/ต่อเตมิหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าท่ี 167 ล าดับที่ 372 

โครงการซ่อมแซม/ต่อเตมิหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 6  ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

22 โครงการสร้างผนังกั้นดิน พร้อมคนัดิน สายคลอง
พาน หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 167 ล าดับที่ 373 

โครงการสร้างผนังกั้นดิน พร้อมคนัดิน สาย
คลองพาน หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

23 โครงการพัฒนาสถานท่ีดูพระจันทร์เสีย้ว หมู่ท่ี 4 
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 167 
ล าดับที่ 374 

โครงการพัฒนาสถานท่ีดูพระจันทร์เสีย้ว  
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 (แก้ไขใหม่) 

 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร ์

 
แผนงาน 

24 โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชนประจ าต าบล
ทรายขาว ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 
168  ล าดับที่ 375 

โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชนประจ าต าบล
ทรายขาว ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

25 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 175 
ล าดับที่ 4 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

26 โครงการก่อสร้างอาคารห้องครัวและห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 175 ล าดับที่ 5 

โครงการก่อสร้างอาคารห้องครัวและห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

27 โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะและจัดการขยะ
ส าหรับชุมชนทรายขาว ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าท่ี 189  ล าดับที่ 1 

โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชนประจ าต าบล
ทรายขาว ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

28 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิที่ท าการ อบต.หรืออาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมทางขึ้นผู้พิการ/ผูสู้งอายุหรือ
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลมุอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ทรายขาว ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 212 ล าดับที่ 1 

โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิที่ท าการ อบต.หรือ
อาคารอเนกประสงค์ พร้อมทางขึน้ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุหรือก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ทรายขาว ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

29 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่ 
30 คิว(ถังแชมเปญ)  หมู่ที่ 1  ตั้งอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 7 ล าดับที่ 5  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาด
ใหญ่ 30 คิว(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1  ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

30 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่ 
30 คิว(ถังแชมเปญ) หมู่ท่ี 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  
หน้าท่ี 8  ล าดับที่ 6 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาด
ใหญ่ 30 คิว(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

      
31 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่ 
30 คิว(ถังแชมเปญ) หมู่ท่ี 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา  ท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  
หน้าท่ี 8 ล าดับที่ 7 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาด
ใหญ่ 30 คิว(ถังแชมเปญ)  หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
   

    
32  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
พลายบัว หมู่ที่ 5  ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 8 ล าดับที่ 8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังพลายบัว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา   

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ  
รูปแบบงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

    
33 

 

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายนาสีหมาน หมู่ที่ 3 
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 9  ล าดับที่  9  

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายนาสีหมาน  
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

 
34 

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเพือ่แก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ า ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2พ.ศ.2563 หน้าท่ี 9 ล าดับที่ 10 

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเพือ่แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

35 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR  STREET  LIGHTING)  ตั้งอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 9   ล าดับที่  11 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์(SOLAR  STREET  LIGHTING) 
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

36  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสากิ่งเดียว ตั้งอยู่
ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2563 หน้าท่ี 10 ล าดับที่ 12 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสากิ่งเดียว
หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 37 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สายข้างบ้าน
นายดลลา เตะ๊ หมดั หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ใน แผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 10 ล าดับที่ 13 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลา เตะ๊ หมัด หมูท่ี่ 4 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

38 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สายบ้านบัง
หวัง หมู่ที่ 4  ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 10  
ล าดับที่ 14 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สาย
บ้านบังหวัง หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา  

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายซี หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 10  
ล าดับที่  15 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายซี หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง-
กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2563  พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี  11  
ล าดับที่ 16 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1  ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
  

41 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านจอมแหลม 
หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 11  ล าดับที่ 17 

โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านจอม
แหลม หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
เคียน หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ใน แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 11  ล าดับที่ 
18 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเคียน หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ  การโยธา  

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ  
รูปแบบงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน    

แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  
  

      
43 

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งอยูใ่นแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  
หน้าท่ี 12 ล าดับที่ 19 

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

   
44 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก  สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 12  
ล าดับที่ 20  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก  สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา   

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ  
รูปแบบงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

   
45 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 12  
ล าดับที่  21 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

46 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก และครูะบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563   หน้าท่ี  13 ล าดบัท่ี 22 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก และคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

47 โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5  ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 13  
ล าดับที่  23 

โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

48  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
แกนแตก หมู่ท่ี 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 14  
ล าดับที่ 24 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งแกนแตก หมู่ท่ี 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

 49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายปลายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 14  
ล าดับที่ 25 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปลายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายม่วงตอ-นาค้อเหนือ หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏใน แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 15  ล าดับที่ 26 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายม่วงตอ-นาค้อเหนือ หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง
ทุ่งนา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ปรากฏใน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2563  หน้าท่ี 15  ล าดับที่  27 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางทุ่งนา หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

52 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายก่อไม้ไผ-่บังหมาน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 16  ล าดับที่ 28 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายก่อไมไ้ผ-่บังหมาน หมู่ที ่4 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 
53 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
ป่าช้า-สวนต้นเคียน หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 16 ล าดับที่  29 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าป่าช้า-สวนต้นเคยีน หมู่ท่ี 3 ตั้งอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่ 
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูลึก-
ลาขา หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 16   
ล าดับที่ 30   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลูึก-ลาขา หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ  การโยธา    

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ  
รูปแบบงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน    

แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  
  

      
55  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายปลายทุ่ง-ล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561- 2565  เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  
หน้าท่ี 17 ล าดับที่ 31   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปลายทุ่ง-ล าหยัง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ใน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
   

   
56  

โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นช่างนัน หมู่ที่ 6  ตั้งอยู่
ในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2563  หน้าท่ี 17 ล าดับที ่32 

โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นช่างนัน หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ  
รูปแบบงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

    
57 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 17  
ล าดับที่  33 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่า
ลางสาด-ป่าจวง หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี  18 
ล าดับที่ 34 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าลางสาด-ป่าจวง หมู่ที่ 5 ตัง้อยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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 ที ่
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 18    
ล าดับที่  35 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลุม่แม่บ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

60  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บ้านบิก-พี่ฟอก หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ใน แผนงานเคหะและ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 19 
ล าดับที่ 36  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบิก-พี่ฟอก หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 61 โครงการบุกเบิกถนน สายสวนต้นเคียน-นาออก  
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 20 ล าดับที่  39  

โครงการบุกเบิกถนน สายสวนต้นเคียน- 
นาออก หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 62 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งน้ าศักดิ์สิทธ์ิฯ สระวัง
พลายบัว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 20  
ล าดับที่ 40  

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งน้ าศักดิ์สิทธ์ิฯ 
สระวังพลายบัว หมู่ที่ 5  ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใน หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 93 
ล าดับที่ 117 และฉบับแกไ้ข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 2 ล าดับที่ 1 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใน  
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ที ่
รายละเอียดใน 

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

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 (แก้ไขใหม่) 

  
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์  

 
แผนงาน  

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
พลายบัว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้าท่ี 8    
ล าดับที่  8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังพลายบัว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับ 
รูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 


