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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพิ่มเติม การเปล่ียนแปลง จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565 ) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลเกษมทรัพย์ และเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้อ งถิ่นมีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการของโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจ าเป็นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พงศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยพร้อมท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพิ่มเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลเกษมทรัพย์ และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจาก
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึง
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปีท่ีจะด าเนินการของโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไข  ปีงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ โดย
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๔  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) คร้ังที่ 3/2565  
2.1 เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
2.2 เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย

ของรัฐบาลท่ี มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

3. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) คร้ังที่ 3/2565 
3.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
     ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป  
     ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  

3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปจัดท างบประมาณปีท่ีก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็น
อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีท่ีจะด าเนินการตามโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565   

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพือ่ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02/1 ล าดับที่ 8 หน้า 129)         
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 
6 ต าบลเกษมทรัพย์ ถึงบ้านข้ีเหล็ก 
หมู่ที่ 8 ต าบลสะแกราช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 3,000,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 แก้ไขเป็น         
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 
6 ต าบลเกษมทรัพย์ ถึงบ้านข้ีเหล็ก 
หมู่ที่ 8 ต าบลสะแกราช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - - 3,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข 
     เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

แบบ ผ.02/1 


