
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

   
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ     

 

 

 

 

 

 

 
จัดทำโดย 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) 

ครั้งที่ 1 /2560 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ด้วย   
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2559  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่   เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาฯ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดและให้ครบทุกด้านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการปฏิบัติที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการในพ้ืนที่  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป 

 



 

                                                                                                   หน้า ๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แบบ ผ.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   หน้า ๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน           
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 62 43,335,000 - - - - - - 62 43,335,000 

   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8 1,140,000 - - - - 1 100,000 9 1,240,000 
รวม 70 44,475,000 - - - - 1 100,000 70 44,475,000 

3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ 
    ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

          

    3.1 แผนงานการศึกษา 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000 
รวม 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000 

4. ยุทธศาสตร์นำ้แก้จน           
 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3,150,000 - - - - - - 6 3,150,000 

รวม 6 3,150,000 - - - - - - 6 3,150,000 
7. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

          

    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
           ชุมชน 

2 80,000 - - - - - - 2 80,000 

รวม 2 80,000 - - - - - - 2 80,000 
8. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
    เกิดความสมดุลอย่างยัง่ยืน 

          

    8.1 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 - - - - - - 1 300,000 
รวม 1 300,000 - - - - - - 1 300,000 

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 80 48,255,000 1 250,000 1 250,000 2 350,000 84 49,105,000 

แบบ ผ.07 



 

                                                                                                   หน้า ๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   หน้า ๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณ สี่แยกผัง 15 ถึง 
สวนลุงนาค  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง  6 ม.
ยาว 750 ม. 

1,350,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางโดยการปูทับ
แอสฟัสท์ติกถนนเส้นเก่า 
บริเวณ 5 แยกประปาถึง
ฟาร์มโชคชัย 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง  6 ม.
ยาว 500 ม. 

900,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางบริเวณบ้าน
ขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 500,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่บ้าน
ขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 1,000,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสาม
แยกบ้านขนงพระเหนือถึง
อนามัยขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 475 ม. 

783,000
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสาม
แยก ถึง ร.ร. ขนงพระใต้  
หมู่ที ่2 บ้านขนงพระใต้ 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ด ีพร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 470 ม.  

774,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสามแยก ถึง คลอง
กระโดด พร้อมขยายบ่อ
พักน้ำ  
หมู่ที ่2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 400  ม. 
พร้อมบ่อพักน้ำ 

1,440,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าบ้านนายโม
หมู่ที ่2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

440,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ข้ามถนน บริเวณบ้านนาย
สำราญ  ถึงบ้านนางสาว
ละม่อม   
หมู่ที ่2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ท่อระบายน้ำ 100,000 
อบต. 

- - - ปัญหาน้ำ
ท่วมขังลด
น้อยลง 

การระบาย
น้ำสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอยข้าง
วัดแก่งกลางดง 
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 ม. 
กว้าง 3 ม. 

247,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึน้ 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
บริเวณ ซอยจานุกิจ  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
ยาว 300 ม. 
กว้าง 3 ม. 

495,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึน้ 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  
บริเวณ ซอย ส.ส.  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

ถนนคอนกรีต
ยาว 150 ม. 
กว้าง 3 ม. 

247,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

13 โครงการขยายท่อเมนต์
ประปา 
บริเวณบ้านนายสาย 
หมั่นการ  ถงึ สวนธนู  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ท่อประปา
หมู่บ้าน  
ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 600 ม. 
 

500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

14 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนต์ประปาหมู่บ้าน
ภายในตำบลขนงพระ 

เปลี่ยนท่อเมนต์ประปา
ภายในตำบลเพ่ือ
รองรับโครงการ 
ประปาดื่มได้ 

ท่อประปา
หมู่บ้าน ขนาด 
4,6,8 นิว้ 

800,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ครวัเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณ หน้าบ้านผู้ใหญ่
ถึงป้ายหมู่บ้านหนอง
ตะกู 
หมู่ 4บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6  ม. 
กว้าง 914 ม. 

1,504,000 
อบต 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บริเวณซอยบ้านนาย
ธง ถึง บ้านนายหลง  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 3.60 
ม.  
ยาว 309 ม. 

200,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอยบ้าน
นายสมศักดิ์  พบสูงเนิน  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 ม. 
ยาว  100 ม. 

220,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอยบ้าน
นางรำพึง เกิดจันทึก   
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

132,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

19 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต    
บริเวณ 4 แยกเขาแม่ชีถึง
หน้าวัดซับสวอง  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.  
ยาว 1,034 ม. 

1,700,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต    
ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก
เดิม ถึง สามแยกบ้าน
กำนัน  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.  
ยาว 550  ม. 

906,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอย 3  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 1,000,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

22 โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านซับสวอง 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่เหมาะสม
พร้อมใช้งาน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 
อบต. 

- - - อาคาร
เรียนที่
ได้รับกร
ซ่อมแซม 

นักเรียน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเรียน
มากขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟัสท์ติก 
บริเวณเชื่อมซอยบ้าน
นายอำเภอ หมู่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 300 ม. 

540,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกบ
ริเวณ ซอยบ้านคุณประภาส
ต่อเส้นเดิม หมู่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 

300,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

25 โครงการขยายถนนลาดยาง
บริเวณช่วงโค้งวัดเกิดแก้ว
นิมิต หมู่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 100,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ศาลาประชาคม 300,000
อบต. 

- - - จำนวน
ศาลา

ประชาคม
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

หมู่บ้าน
ได้รับความ
สะดวกมาก
ขึ้นในการ
ประชุม 

กองช่าง 

27 โครงการติดตั้งกระจกมอง
ทางโค้ง บริเวณหน้าบ้านนาย
ชาตรีและทางออกวัดเกิด
แก้ว  
หมูท่ี ่7 บ้านประดู่บาก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

กระจกมองโค้ง 
2 จุด 

50,000 
อบต. 

- - - จำนวน
กระจกเพ่ิม

มากขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

28 โครงการก่อสร้างลูกระนาด
บริเวณซอยผู้ช่วยสมนึก 
สร้อยพิมายและซอยนาย
รุจน์ สายธนู  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ลูกระนาด
ชะลอ
ความเร็ว  

30,000 
อบต. 

- - - จำนวนลูก
ระนาด
มากขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการเสริมผิวจราจรแอล
ฟัลล์ติกคอนกรีต(บริเวณ
ถนนหมู่ 8 บ้านหนองตะกู 
เชื่อม หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล)  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. 

1,316,000 
อบต 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

30 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
บริเวณบ้านนางเมี้ย พรม
เจดีย์ ถึงสะพาน  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู  

เพ่ือให้การระบายน้ำ
ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 

ท่อระบายน้ำ 100,000 
อบต. 

- - - การระบาย
น้ำได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบาย
น้ำสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการวางท่อข้ามถนน 
บริเวณ คุ้มหนองตะกู คุ้ม
อ่างทอง  
บ้านนางประจวบ  น่ิมนวล 
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ท่อข้ามถนน 50,000 
อบต. 

- - - การระบาย
น้ำได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบาย
น้ำสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราวกั้น
ท่อลอด  
บริเวณ คุ้มหนองกรวด 
และตรงสะพานข้ามฝ่าย
หนองตะกู  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมและลด
อุบัติเหตุ 

ราวกั้นท่อลอด 50,000 
อบต. 

- - - จำนวนราว
กั้นท่อลอดที่

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
   
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

33 โครงการวางท่อบล๊อค
คอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณคุ้มน้องใหม่  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ท่อบล๊อคคอน
เวิร์ส 

500,000 
อบต. 

- - - ท่อบล๊อค
คอนเวิร์ส

เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการเปลี่ยนถังน้ำ
พลาสติกเป็นถังเก็บน้ำ
ทรงแชมแปญ บริเวณ 
คุ้มบ้านบน  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถังเก็บน้ำ ทรง
แชมเปญ 

100,000 
อบต. 

- - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ  
บริเวณซอยข้างวัด  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง  5  ม.  
ยาว 1,500 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 500,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
และท่อ

ระบายน้ำที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

36 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสาย ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์
หอม 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

เสียงตามสาย 50,000 
อบต. 

- - - จำนวนเสียง
ตามสาย
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับ
ข้อมูล

ข่าวสาร
มากขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาจันทน์หอม 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์
หอม 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่และ
เหมาะสม สะอาด
และปลอดภัย 

ห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ห้องน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเรียน
มากขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณ ซอย
บ้านนายประจวบ กิจ
สะอาด ถึง ถนนบายพาส 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 
700 ม. 

1,925,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน
มีการ

คมนาคม
สะดวก
และ

รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอยบ้าน
นายกิตติทัต ปิ่นสันเทียะ  
หมู่ที ่10 
บ้านตะเคียนทอง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

1,100,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอยบ้าน
นายมานพ ยวนเมือง   
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม. 

660,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้าง 
ถังแชมเปญ  
บริเวณ วัดตะเคียนทอง 
หมู่ที่10บ้านตะเคียนทอง 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

ถังแชมเปญ 
ขนาด 20 คิว 

500,000 
อบต. 

- - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

42 โครงการติดกิ่งโคมไฟ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณซอยบ้านนาย
ประจวบ  กิจสะอาด 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

กิ่งโคมไฟ 
จำนวน 15 ชุด 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ต่อ ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเดิม ถึง เขต
ตำบลหมูสี 
หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6  ม. 
ยาว 2,071 ม. 

3,404,000 
อบต 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการวางท่อประปา 
บริเวณสามแยกบ้านโคก
น้อยถึงบ้านนายสุวิทย์ 
หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ท่อประปา ยาว 
500 ม. 

500,000 
อบต. 

   ทุกครวัเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๑๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณสาม
แยกบ้านนายนพพล งิมขุนทด 
ถึง บ้านนางสีไพร  สุดโต    
หมูท่ี1่2 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 5 ม.  
ยาว  600 ม. 

900,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายนพพล  
งิมขุนทด 
หมูท่ี ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ด ีพร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 ม.  
ยาว 130 ม. 

357,500 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสล์ติกคอนกรีต  
สายบ้านขนงพระใต้ ถึง
แรนโชว์ชาญวี 
หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนแอลฟัลติก 
กว้าง 6  ม.  
ยาว 1,400 ม. 

2,302,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณบ้านนาย
เชิดพงษ์  มิตรสันเทียะ ถึง
บ้านนางสายใจ  ขานจันทึก
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 

500,000
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอยบ้าน
นายวีรพนธ์ ย้อยจันทึก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 ม.  
ยาว 300 ม. 

825,000 
อบต. 

   จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณตรงข้าม
บ้านนายทวี  เปิงขุนทด  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 

247,500
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณ บ้าน
นายเงิน มิตรสันเทียะ ถึง
บ้านนายทองเบิ้ม  อ่อนศรี  
หมูท่ี ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.  
ยาว 300 ม. 

540,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณ สี่
แยกบ้านนายสมจริงถึง
ฟาร์มม้า ช.การช่าง 
หมูท่ี ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.  
ยาว 800 ม. 

1,440,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสล์ติก 
บริเวณบ้านนายนิรันถึง
บ้านนายสมจริง  
หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 800 ม. 

1,440,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณ สี่
แยกบ่อทรายถึงฟาร์ม
ม้า ช. การช่าง  
หมู่ที ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

1,800,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

55 โครงการวางระบบท่อ
ประปาพร้อมมิเตอร์ 
บริเวณภายในกลุ่ม  
ผัง 14   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ระยะทาง 
4,000 ม. 

1,000,000 
อบต. 

- - - ทุก
ครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

56 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนทางโค้ง บริเวณ 
ภายในหมู่บ้านผาสุข  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

สัญญาณไฟ
เตือน 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนไฟ
เตือนทาง
โค้งเพ่ิมขึ้น 

 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

57 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
บริเวณสามแยกบ้านนายจำนง 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือให้การะบายน้ำ
ได้สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 
 

ท่อระบายน้ำ 
ยาว 100 ม. 

300,000 
อบต. 

- - - การระบาย
น้ำได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางเเอสฟัสติกพร้อม
ป้ายเตือน บริเวณปากทางปั้ม
บางจาก 
ถึงสามแยกหน้าบ่อ   
หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม.  
ยาว 650 ม.
พร้อมป้ายเตือน
รถบรรทุก 2 ป้าย 

1,170,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณ 
บ้านนายบำรุง  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 5 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

1,500,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

60 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  
พร้อมราวกั้นกันตก  
บริเวณคุ้มบ่อแดง  
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ศาลา
ประชาคม
พร้อมราวกั้น
กันตก 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนศาลา
ประชาคมท่ี

เพ่ิมข้ึน 

หมู่บ้าน
ได้รับความ
สะดวกมาก
ขึ้นในการ
ประชุม 

กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
บริเวณคุ้มบ่อแดง  
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ระบบเสียง
ตามสาย 

150,000 
อบต. 

- - - จำนวนเสียง
ตามสาย
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างรางวี  
พร้อมท่อระบายน้ำ  
บริเวณคุ้มบ่อแดง 
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

รางวี  
ยาว 300 ม.  
ท่อระบายน้ำ 
2 ท่อน 

250,000 
อบต. 

- - - จำนวนรางวี
และท่อ

ระบายน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนค่า
จัดซื้อสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการ
สอนของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

250,000 
 อบต. 

250,000 
 อบต. 

250,000 
 อบต. 

250,000 
 อบต. 

การเรียนการ
สอนมี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 

90 

การเรียนการ
สอนมี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น บริเวณ คลองหน้า
ฟาร์มม้าสาธิต 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้น้ำ
ไหลเวียนและ
ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ฝ่ายน้ำล้น  500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ฝายน้ำล้น
เพ่ิมข้ึน 

น้ำไหลเวียน
สะดวกประชาชน

มีน้ำในการ
อุปโภค บริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล และระบบประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

บ่อบาดาล 500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือน
น้ำประปา
ใช้ 

ประชาชนมี
น้ำประปาในการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณศาลกำนันทอง 
หมู่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้น้ำ
ไหลเวียนและ
ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกบ่อน้ำ 200,000 
อบต. 

- - - บ่อท่ีได้รับ
การขุด
ลอก 

บ่อน้ำสาธารณะ
สามารถกักเก็บ
น้ำได้มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งถัง
เก็บน้ำทรงแชมเปญ 
บริเวณคุ้มเนินเขา หมู่ 
8 บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ในการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 350,000 
อบต. 

- - - จำนวนบ่อ
บาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัย
แล้งได้รับ
การแก้ไข 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณ คุ้ม
พอเพียงพัฒนา หมู่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ในการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 100,000 
อบต. 

- - - จำนวนบ่อ
บาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัย
แล้งได้รับ
การแก้ไข 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ภายในตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ในการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

บ่อบาดาล 
จำนวน  15 
บ่อ 

1,500,000 
อบต. 

- - - จำนวนบ่อ
บาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัย
แล้งได้รับ
การแก้ไข 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการเสริมสร้าง
บทบาทและหน้าที่
สตรีให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมนำครอบครัวสู่
ยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

เพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมพลัง
ความเข้มแข็งของสตรีให้มี
บทบาทหน้าที่ของความ
เป็นแม่ เพื่อนำครอบครัว
ให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง
มีภูมิต้านทานจากปัญหา
ต่าง ๆในสังคมได้ 
 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

20,000 
อบต. 

- - - กลุ่มแม่บ้าน
สตรีในชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
และมีบทบาท

ในสังคม 

สตรีใน
ชุมชนมี

บทบาทและ
เข้มแข็งมาก

ขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการเสริมสร้าง
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงอันเกิดจาก
บุคคลในครอบครัว 
 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในปัญหาของ
คนในครอบครัว เพื่อยุติ
การเกิดความรุนแรง 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

20,000 
อบต. 

- - - ปัญหาความ
รุนแรงใน

ครอบครัวลด
น้อยลง 

ครอบครัว
เข้มแข็งและ
ลดปัญหา

ความรุนแรง
ในครอบครัว
ได้มากข้ึน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๒๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการเสริมใยรักจาก
ครอบครัวสู่สังคมให้น่า
อยู่ 
 

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความรัก ความผูกพัน
และความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

20,000 
อบต. 

- - - สถาบัน
ครอบครัว
เข้มแข็งมี

ความเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

90 

ครอบครัวมี
ความ

เข้มแข็งมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการสร้างรายได้
และเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพสำหรับผู้พิการ 
 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพต่าง 
ๆที่เหมาะสมกับผู้พิการ 

ผู้พิการ ตำบล
ขนงพระ 

20,000 
อบต. 

- - - จำนวนผู้พิการ
ที่ได้รับการ

อบรม 

ผู้พิการมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน 

 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๓๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2560    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
 ➢แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการตัดแยกขยะรีไซเคิล
หมูบ้านขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือจัดการปัญหาทาง
ขยะ ที่มีจำนวนมากใน
หมู่บ้าน 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

300,000 
อบต. 

- - - การคัด
แยกขยะ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การทิ้งขยะ 

กอง 
สาธารณ 

สุข 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๓๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 แบบ ผ.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   หน้า ๓๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

200,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยบ้านนางเปรียว  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
ระยะทาง 
50 เมตร 
เสา 3 ต้น 

50,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

3 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ำ ซอยบ้านนางอัมพร  
กลุ่มบ้านหนองครก  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- - - 100,000 
อบต. 

จำนวน
ครัวเรือนมี

ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

                                                                                                   หน้า ๓๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ
พร้อมพาดสายดับ  
บริเวณซอย 1 ถึง ซอย 4  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กิ่งโคมไฟ 
จำนวน 50 
ชุด 

50,000 
อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำบริเวณซอยบ้าน
นายนิยม บุญสาร     
หมู่ที่ 10บ้านตะเคียนทอง 
 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

200,000 
อบต. 

- - - ครัวเรือนมี
ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

6 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กิ่งโคมไฟ 
จำนวน 50 
ชุด 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

                                                                                                   หน้า ๓๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมเพ่ิมขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้า  
บริเวณ บ้านกลุ่มไม้ขีดไฟ 
ถึง บ้านนางสีไพร  สุดโต   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ 
ยาว 1,500 ม. 

300,000 
อบต. 

- - - ครัวเรือนมี
ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณคุ้มพอเพียง
พัฒนา,คุ้มศึกษาพัฒนา ,คุ้ม
ซับตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความ
สะดวก 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ  
ระยะทาง 200 ม. 
และไฟฟ้าส่องสว่าง 
5 ชุด 

120,000 
อบต. 

   ครัวเรือนมี
ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

                                                                                                   หน้า ๓๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 แบบ ผ.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   หน้า ๓๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ 

สำหรับ
สำนักงาน  

 
 
  

คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ.2560 
(ปี ๖๑ : จำนวน 1 เครื่อง) 

16,๐๐๐ 
อบต. 

- - - สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดหารถนั่ง
ส่วนกลาง 

 
 

  

รถนั่งส่วนกลาง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 
1,600 ซีซีหรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 
กิโลวัตต์ 
1)เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู 
เครื่องยนต์เบนซิน 
2)เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และ
อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน  
 (ปี ๖๑ : จำนวน 1 คัน) 

784,๐๐๐ 
อบต. 

- - - สำนักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐8 



 

                                                                                                   หน้า ๓๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้
เหล็กแบบ 2 

บานเปิด  
 

 
  

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด(มอก.)   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับแชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จำนวน 2 หลัง) 

11,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองคลัง 

4 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้
เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร ๔๐ 

ช่องสำหรับงาน
สำนักงาน  

 
 
  

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐
ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ชอ่ง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี ๖3 : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี ๖4 : จำนวน 5 หลัง) 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. ๐8 



 

                                                                                                   หน้า ๓๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดำ

สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 
(ปี ๖๑ : จำนวน 1 เครื่อง) 

53,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองช่าง 

6 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้
เหล็กแบบ 2 

บานเปิด  
 

 
  

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด(มอก.)   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จำนวน 2 หลัง) 

11,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองช่าง 

7 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือจัดหาแบบ
หล่อคอนกรีต 

แบบหล่อประกอบด้วย แบบหล่อทรง
เหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 15*15*15 ซม.
จำนวน 3 ตัวและเหล็กกระทุ้ง จำนวน 
1 ตัว (ปี ๖๑ : จำนวน 1 ชุด) 

7,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐8 

แบบ ผ. ๐8 



 

                                                                                                   หน้า ๓๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือจัดหาชุด
ทดสอบความ

ข้นเหลว 
 

  

ชุดทดสอบความข้นเหลว 
รายละเอียดทางเทคนคิ 
- แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump 
Con) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลส 
เส้นผา่ศูนย์กลางบนยอด 4 น้ิว สงู 12 
นิ้ว 1 อัน                                                          
- แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump 
Con) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลส 
เส้นผา่ศูนย์กลางบนยอด 4 น้ิว สงู 12 
นิ้ว 1 อัน 
- เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน 
- ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 
17.5*17.5 น้ิว  ทำจากสแตนเลส 1 
แผ่น 
- ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใสล่งใน
แบบ 1 อัน 
- แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน 
- เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน 
 (ปี ๖๑ : จำนวน 1 ชุด) 

53,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองช่าง 

 



 

                                                                                                   หน้า ๔๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แผนงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้
เสื้อผ้าเหล็ก 

 
  

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก บานสไลด์กระจกใส  
ประกอบด้วย 
-ราวแขวนผ้า 1 เส้น 
-แผ่นเหล็กปรับระดับได้สำหรับ
แยกชั้น 2 แผ่น 
 (ปี ๖๑ : จำนวน 2 หลัง) 
 

13,๐๐๐ 
อบต. 

- - - กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐8 



 

                                                                                                   หน้า ๔๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)  
ครั้งที่ 1/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   หน้า ๔๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ด้านการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านตาดอน 
– หลังโบสถ์ หมู่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3  ม. 
ยาว 250 ม. 

- - - 412,500 
 อบต. 

จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณ ซอยบ้านตาดอน – 
หลังโบสถ์  
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 250 ม. 

412,500 
 อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๔๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ด้านการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณ
สามแยกบ้านนางภาวิณี – 
บ้านนายแฉล้ม หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  
กว้าง 6 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

- 1,500,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณ
สามแยกบ้านนางภาวิณี – บ้าน
นายแฉล้ม หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

1,500,000 
 อบต. 

 - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๔๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ด้านการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณจาก
คุ้มซับตะเคียน – คุ้มบ่อแดง  
หมู่ที ่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ 
สะดวก 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

- 540,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณจาก
คุ้มซับตะเคียน – คุ้มบ่อแดง หมู่
ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ 
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

540,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

                                                                                                   หน้า ๔๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานเคหะและชุมชน  

โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ 
ซอยประสพเนตร   
หมู่ที่  4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม  

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ  
จำนวน 4 ชุด 

- 50,000 
อบต. 

 

- - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ 
ซอยประสพเนตร 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม  

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ  
จำนวน 4 ชุด 

50,000 
อบต. 

 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

                                                                                                   หน้า ๔๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการเดิม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำรวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องระดับ  ขนาดกำลังขยาย 32  
เท่า 

- - 30,000 
อบต. 

- กองช่าง 

   ครุภัณฑ์
สำรวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เทปวัดระยะ  2 ชุด - - 15,000 
อบต. 

- กองช่าง 

 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำรวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องระดับ  ขนาดกำลังขยาย 32  
เท่า 

30,000 
อบต. 

- - - กองช่าง 

   ครุภัณฑ์
สำรวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เทปวัดระยะ  2 ชุด 15,000 
อบต. 

- - - กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐8 


