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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

ข้อ 4  “การแก้ไข” หมายถึง การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน ให้ถูกต้อง
โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเปนอ านาจของผูบริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 

ครั้งที่ 1/2565 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
และการแก้ไขแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  
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แบบ ผ.02

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าตลาด 3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าตลาด 3 เนื่องจาก กองช่าง
บริเวณบ้านก านัน ต้ังแต่สะพานปูนถึงเลียบทางรถไฟ หมู่ที ่1 บริเวณบ้านก านัน ต้ังแต่สะพานปูนถึงเลียบทางรถไฟ หมู่ที ่1         ย้ายปีทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ 130,000 บาท งบประมาณ 210,000 บาท         ราคากลาง/ราคามาตรฐานครุภัณฑเปล่ียน
ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570 ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570         แก้ไขค าผิด

        อื่นๆ ..............................
2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง เนื่องจาก กองช่าง

ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งนายโอภาส แสนสวาท หมูที ่2 ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งนายโอภาส แสนสวาท หมูที ่2         ย้ายปีทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ 600,000 บาท งบประมาณ 880,000 บาท         ราคากลาง/ราคามาตรฐานครุภัณฑเปล่ียน
ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570 ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570         แก้ไขค าผิด

        อื่นๆ ..............................

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เดมิ) รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม)่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เนื่องจาก กองช่าง
ซอยสารวัตรโท คลองสวนหมาก ซอย 2 หมู่ที ่3 ซอยสารวัตรโท คลองสวนหมาก ซอย 2 หมู่ที ่3         ย้ายปีทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ 180,000 บาท งบประมาณ 355,000 บาท         ราคากลาง/ราคามาตรฐานครุภัณฑเปล่ียน
ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570 ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570         แก้ไขค าผิด

        อื่นๆ ..............................

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เดมิ) รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม)่ เหตผุลการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
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1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เนื่องจาก กองช่าง
งบประมาณ 800,000 บาท งบประมาณ 1,200,000 บาท         ย้ายปีทีด่ าเนินงาน
ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570 ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570         ราคากลาง/ราคามาตรฐานครุภัณฑเปล่ียน

        แก้ไขค าผิด
        อื่นๆ จ านวนครัวเรือนทีเ่พิม่มากขึ้น

       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
           5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เดมิ) รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม)่ เหตผุลการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่2  การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดบัตน้ของประเทศ
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่4  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
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แบบ ผ.02/1

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ เนื่องจาก กองช่าง
(ท่าตลาด ซอย 5) หมู่ที ่1 (ท่าตลาด ซอย 5) หมู่ที ่1         ย้ายปีทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณ 520,000 บาท         ราคากลาง/ราคามาตรฐานครุภัณฑเปล่ียน
ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570 ปีทีด่ าเนินการ 2566 - 2570         แก้ไขค าผิด

        อื่นๆ ..............................

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เดมิ) รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม)่ เหตผุลการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2565
ที่น ามาจากแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน




