






คำนำ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพิ่มเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลขนงพระ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจากปัจจุบัน  สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททาง
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ  ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปีงบประมาณท่ีจะดำเนินการของโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ม ีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบ ัน  โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้ว ัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี ่ยนแปลงไป หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2561 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม                 
โดยพร้อมที ่จะนำไปสู่การปฏิบัติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่          
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
1. เหตุผลและความจำเป็น  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพิ่มเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตำบลขนงพระ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึง
จำเป็นต้องมีการแก้ไขปีงบประมาณที่จะดำเนินการของโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนการดำเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
และแผนพัฒนาท้องถิ ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจ ำเป็นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป                 
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๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
 2.1 เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล            

ขนงพระมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน  
2.2 เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล           

ที ่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  

3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 4 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่ การปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท ำงบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำ
งบประมาณปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไข ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่  2  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  :  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่9 :   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                      

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ ข้อมูลตามแผนพัฒนา 
ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลของการแก้ไข 

รายการเดิม รายการที่แก้ไข 
1. โครงการอ ุดหนุน

ศ ู น ย ์ ช ่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนอำ เภอ
ปากช่อง 
 
 

แ ผ น พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น            
(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าท่ี 185 ลำดับที่ 10 

สำนักปลดัและ
อำเภอปากช่อง 

โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอ
ปากช่อง 
วัตถุประสงค ์  
เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ 
ให ้ความช่วยเหล ือประชาชนท ี ่ ได ้ร ับความ
เดือดร้อนและอื่นๆ    
เป้าหมาย         อำเภอปากช่อง                  
ปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 
งบประมาณ     20,000.-  บาท        
ตัวชี้วัด KPI   
จำนวนประชาชนผู้ได้รับความเดือด ร้อนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
สามารถให้ความช่วย เหลือประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้มากขึ้น      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัดและอำเภอปากช่อง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 185 ลำดับที่ 10 

โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อำเภอปากช่อง 
วัตถุประสงค์   
เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับ
อำเภอ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและอื่นๆ    
เป้าหมาย         อำเภอปากช่อง                  
ปีงบประมาณ   พ.ศ.2565 
งบประมาณ     20,000.-  บาท        
ตัวชี้วัด KPI   
จำนวนประชาชนผู้ได้รับความเดือด ร้อนที่
ได้รับการช่วยเหลือ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
สามารถให้ความช่วย เหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนได้มากขึ้น      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สำนักปลดัและอำเภอปากช่อง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 4 ลำดับท่ี 1 

เพื่อแก้ไข ปี พ.ศ. 
จากปี พ.ศ.2563 
เป็นปี พ.ศ.2565 
เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได ้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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