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ค าน า 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 และ
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0023.3/ว 642 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 ประกอบ และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562  และพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปเป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) เพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมท้ังความเป็นอยู่ท่ีดีของประ ชาชน ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากโครงการท่ีจะด าเนินการดังกล่าวบางโครงการ ไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อีกท้ังเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้น  เพื่ อ ให้ถูก ต้อ งและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
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ส่วนที่  ๑ บทน า 
**************************** 

 
 เหตุผลและความจ าเป็น 

 

  ด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์การ และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน    
มีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านจ านวนบุคลากรท่ีมีการเปล่ียนแปลง อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบ
กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
ท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า และ
โครงการท่ีจะด าเนินการบางโครงการ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕661-2565) เพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 

 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
  2.1 เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 
มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และ
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0023.3/ว 642 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 เรื่อง           
แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในคราวประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564  
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน า
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564   

 
 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

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

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) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
 

           

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
6 

- 
3,650,000 

2 
4 

3,500,000 
1,800,000 

2 
10 

3,500,000 
5,450,000 

รวม - - - - - - 6 3,650,000 6 5,300,000 12 8,950,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 6 3,650,000 6 5,300,000 12 8,950,000 
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  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

เพ่ิมเติม 
โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค 
 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาสา้หรับการ
อุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค  
(ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอปักธงชัย) 
-บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 
-บ้านเกษม หมู่ที่ 2 
-บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 
-บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 
-บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 
-บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 
ต้าบลเกษมทรัพย์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000,000 

 
ความพอใจของ
ครัวเรือนที่อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70  
 

 
ประชาชนมีประปา
ส้าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

 
2 

เพ่ิมเติม 
โครงการวางท่อน้้าประปา
หมู่บ้าน ภายในหมู่บา้น  
บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที่ 7 ต้าบลเกษมทรัพย์ 
 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาสา้หรับการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
ตามแบบที่ก้าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนมี
น้้าประปาสา้หรับ
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - - - 3,500,000    
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านเกษม  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลเกษมทรัพย์  

 
เพื่อเปิดทางระบาย
น้้าแก้ไขปญัหาน้้า
ท่วม และใชส้ัญจร 

 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บล๊อกคอนเวิร์ส) 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
400,000 

 
- 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
๑.แก้ไขปญัหาน้้าท่วมขัง 
๒.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองช่าง 

 
2 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บล็อกคอนเวิร์ส)  
บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕  
ต้าบลเกษมทรัพย์ 

 
เพื่อเปิดทางระบาย
น้้าแก้ไขปญัหาน้้า
ท่วม และใชส้ัญจร 

 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บล๊อกคอนเวิร์ส) 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
700,000 

 
- 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
๑.แก้ไขปญัหาน้้าท่วมขัง 
๒.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองช่าง 

 
3 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยข้างอนามัย  
รพ.สต.นางเหริญ)  
บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที่ ๗ ต้าบลเกษมทรัพย์ 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยข้าง
อนามัย รพ.สต. 
นางเหริญ) บ้านโคก 
นางเหริญ หมู่ที่ ๗ 
ความกวา้ง ๔ เมตร 
ความยาว ๒๕๐ เมตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
700,000 

 
- 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

 
กองช่าง 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 10 
 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
4 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านนายบด  
น้้าสระน้อย) บ้านโคก
นางเหริญ หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลเกษมทรัพย์  
 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 
ความกวา้ง ๓ เมตร 
ความยาว ๔๐๐ เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
750,000 

 
- 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
กองช่าง 

 
5 

เพ่ิมเติม 
โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก (คลองตะขบ
ด้านทิศเหนือ)  
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที่ 6  
ต้าบลเกษมทรัพย์  
 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 
ความกวา้ง  3 เมตร 
ความยาว 1,200เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
กองช่าง 

   
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 11 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
6 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถ 
อบต.เกษมทรัพย์  
 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการเข้า
มาติดต่อราชการ  
 

 
ความกวา้ง 8 เมตร  
ความยาว 10 เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนและ 
เจ้าหน้าที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การจอดรถ 

 
กองช่าง 

 
7 

เพ่ิมเติม 
โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  
อบต.เกษมทรัพย์ 

 
เพื่อให้มีอาคาร 
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน  

 
ความกวา้ง  6 เมตร 
ความยาว 15 เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

  
มีอาคารสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 12 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
8 

เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
ของ อบต.เกษมทรัพย์  
 

 
เพื่อให้มีสถานที่
ในการเก็บของ
ต่างๆ ของ อบต.
เกษมทรัพย์ 
 

 
ความกวา้ง  3 เมตร 
ความยาว  7 เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
มีสถานที่ในการเก็บ
ของต่าง ๆ  

 
กองช่าง 

9 เพ่ิมเติม 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณส้านักงาน อบต.
เกษมทรัพย์)  
 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 
 

 
ความกวา้ง  12 เมตร 
ความยาว  50 เมตร 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
600,000 

 
600,000 

 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
กองช่าง 

รวม 9 โครงการ - - - - - 3,650,000 1,800,000 - - - 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 13 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 9 หน้าท่ี 65)         
1 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก(สายทางข้างฟาร์ม
เกษมทรัพย์ 1) หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 

- - 185,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการปรับปรงุถนน 
หินคลุก (สายทางไปฟาร์ม
เกษมทรัพย์ 1)  
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 780.00 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 

- - - 400,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 14 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 16 หน้าท่ี 66)         
2 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก หมู่ที่ 3 
เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
  
 

- - - 57,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการปรับปรงุถนน 
หินคลุก (สายทุ่งงาม)  
บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 350.00 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 15 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 59 หน้าท่ี 78)         
3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางป่าประดา) บ้าน 
ท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต าบล 
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
  
 

- - 1,100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางป่าประดา) 
บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3  
ต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร 
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 16 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 27 หน้าท่ี 69)         
4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
(สายทางทุ่งลีต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม) 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
  
 

- - 980,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
(สายทางทุ่งลีต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม) 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
  
 

- - 980,000 400,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 17 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 61 หน้าท่ี 79)         
5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางบ้านนายเสกสิทธ์ิ 
มาส าโรง) บ้านเก่านางเหริญ 
หมู่ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
  
 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางบ้านนายเสกสิทธ์ิ 
มาส าโรง) บ้านเก่านางเหริญ 
หมู่ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 

- - 960,000 500,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 18 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 63 หน้าท่ี 80)         
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางไปประปาหมู่บ้าน) 
บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8 ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
  
 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางไปประปาหมู่บ้าน) 
บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8 ต าบลเกษมทรัพย์  
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 

- - 960,000 1,200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 19 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 4 หน้าท่ี 11)    
7 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก (สายทางท่าตะหลุ่ง) 
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษมทรัพย์  
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ความยาว 800.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
  
 

- - - 350,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการปรับปรงุถนน 
หินคลุก (สายทางท่าตะหลุ่ง) 
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษมทรัพย์  
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ความยาว 600.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 เมตร  
พร้อมวางท่อ ค.ส.ส. ขนาด
Ø 0.30 x 1.00 เมตร 
จ านวน 3 จุดๆละ 5 ท่อน 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 20 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 25 หน้าท่ี 69)         
8 โครงการปรับปรงุถนน

คอนกรีต (ซอยกลางบ้าน 
หัวนอน) หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(ตามแบที่ก าหนด) 
  
 

- - - 100,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยบ้านนายสวัสด์ิ)  
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4  
ต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ความยาว 3.00 เมตร 
กว้าง 70.00 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 150,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                  หน้า | 21 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 25 หน้าท่ี 69)         
9 โครงการวางท่อ  

(คลองป่าโจด) บ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ 9 ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

วางท่อ (คลองป่าโจด) 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
 

- - - 127,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่         
โครงการวางท่อ  
(คลองป่าโจด) บ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ 9 ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

วางท่อ (คลองป่าโจด) 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 300,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   2. เพ่ือน าโครงการไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
 
 
 


