




 

 

ค าน า 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท า
งบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
        

        
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  และพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปเป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นั้น 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ
เพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความ
ผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อีกทั้งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนเป็นส าคัญ อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
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ส่วนที่  1 บทน า 
**************************** 

 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
 

  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ
เพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความ
ผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อีกทั้งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

 

 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2565 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   หน้า | 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
 

           

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
12 

- 
7,145,000 

- 
12 

- 
7,145,000 

รวม - - - - - - - - 12 7,145,000 12 7,145,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 12 7,145,000 12 7,145,000 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
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  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองศาลา  
หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความยาว 250.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 875,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางตะวันออกหมู่บ้าน) 
บ้านเกษม หมู่ที่ 2  
ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 250.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 600,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางบ้านผู้ใหญ่สัญญา)  
บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3  
ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 50.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 150,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก (สายทาง 
ทุ่งแฝก) บ้านท่าเย่ียม  
หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 500.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

  
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
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 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใน
หมู่บ้านหลุมขา้ว)บ้านหลุมขา้ว 
หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้้าท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจร 

ความยาว 200.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 700,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1.แก้ไขปัญหาน้้าทว่มขัง 
2.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางหัวหนอง) 
บ้านเก่านางเหริญ  
หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.50 เมตร 
ความยาว 400.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 1,120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางติดกลุ่มข้าวแตน) 
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที่ 6 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้้าท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจร 

ความยาว 25.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 150,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1.แก้ไขปัญหาน้้าทว่มขัง 
2.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรหินคลุก(สายทาง
เลียบเหมืองดาดคอนกรีต)บ้าน
ปอนางเหริญ หมู่ที่ 6  
ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.50 เมตร 
ความยาว 1,300.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 750,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

   
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
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  1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก (สายทางตุ๊กตา
ทอง) บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,500.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 1,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางซอย 
สันติสุข) บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.50 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก (สายทางทุ่ง
งาม) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9  
ต.เกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 1,400.00 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางทุ่งงาม)  
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9  
ต.เกษมทรัพย์     

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ท่อ คสล.ขนาด  
1.00x1.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบที่กา้หนดให ้

- - - - 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1.แก้ไขปัญหาน้้าทว่มขัง 
2.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

รวม  12 โครงการ - - - - - - 7,145,000 - - - 
 


