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ส่วนที่ ๑

บทนํา

๑. เหตุผลและความจําเป็น
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 –

พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว4091 ลง

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เร่ืองการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และขยายเวลาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินออกไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2561–

พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความจําเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ในเรื่องชื่อโครงการ ปีดําเนินการและราคากลางให้ตรงกับข้อเท็จจริง
เพื่อท่ีจะดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข
ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2565
๒. วัตถุประสงค์ของแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)

2.1 เพ่ือให้ชื่อโครงการ ปีดําเนินการและราคากลางในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 –

พ.ศ.2565) มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีได้

๓. ข้ันตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวดที่ 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และผู้บริหารท้องถิ่น

ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2565
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ท่ี
รายละเอียดใน

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

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

(แก้ไขใหม่)
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

1 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเคียนเภา-ป่ายาง หมู่ที่ 3 ต้ังอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย : ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 4,000 ตร.ม.
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2564 หน้าท่ี 6 ลําดับท่ี 6

โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนพร้อม
ลงลูกรัง สายเคียนเภา-ป่ายาง หมู่ที่ 3
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย : ถนน ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 4,000,000 บาท

เพ่ือให้ช่ือโครงการและเป้าหมาย
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาพรุโหนด หมู่ที่ 3
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ปีดําเนินการ : 2563
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 58

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาพรุโหนด
หมู่ที่ 3
ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 1,000,000 บาท

เพ่ือให้ปี พ.ศ.ในการดําเนินการ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

3 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนหลวง-ลําตาช้าง
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 5,400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ.2561-2565 คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2564 หน้าท่ี 9
ลําดับท่ี 19

โครงการบุกเบิกถนนสายปอเนาะเก่า-ลําท่า
ช้าง หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 5,400,000 บาท

เพ่ือให้ช่ือโครงการสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ท่ี
รายละเอียดใน

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

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

(แก้ไขใหม่)
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

4 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมท่ีทําการ อบต.หรืออาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมทางข้ึนผู้พิการ/ผู้สูงอายุหรือ
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคารอเนกประสงค์
อบต.ทรายขาว ต้ังอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 350,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565
หน้าท่ี 212 ลําดับท่ี 1

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมท่ีทําการ อบต.หรือ
อาคารอเนกประสงค์ พร้อมทางข้ึนผู้พิการ/
ผู้สูงอายุหรือก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ทรายขาว ตั้ งอยู่ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ปีดําเนินการ : 2565
งบประมาณ : 850,000 บาท

เพ่ือให้ราคากลางสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา


