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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564 และมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลเกษมทรัพย์ และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด สามารถพัฒนาท้องถิ่น  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แก้ไขคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2566 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ
เพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ
ผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมท้ังความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ตามแนวน โยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากโครงการท่ีจะด าเนินการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  ในปี 2566 ซึ่งไม่ครอบคลุมระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 ขึ้น  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนเป็นส าคัญ อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
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ส่วนที่  1 บทน า 
**************************** 

 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ แก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ
เพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ
ผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมท้ังความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ตามแนวน โยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากโครงการท่ีจะด าเนินการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  ในปี 2566 ซึ่งไม่ครอบคลุมระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

 

 วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
  2.1 เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 25670) 
มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 
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ส่วนที่ 2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  

แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2566 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพือ่ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566-2570  ล าดับที่ 1 หน้า 97)         
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทางบ้านปอนางเหรญิ หมู่ที่ 6 ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึงบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบล
สะแกราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 
 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,425 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
จุดเริ่มต้น 
X 14.65367 
Y 102.0567 
จุดสิ้นสุด 
X 14.6418 
Y 102.055196 

3,500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ. 
นครราชสีมา 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2566 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพือ่ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 แก้ไขเป็น         
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านปอนางเหรญิ หมู่ที่ 6 ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึงบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบล
สะแกราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 
 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,425 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
จุดเริ่มต้น 
X 14.65367 
Y 102.0567 
จุดสิ้นสุด 
X 14.6418 
Y 102.055196 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ. 
นครราชสีมา 

เหตุผลการแก้ไข 
     เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

แบบ ผ.02/2 


