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คำนำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพ
ปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่
ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง การพัฒนา หรือรายละเอียดของ
โครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่
กำหนดไว้ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาและ
ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน  
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หลักการและเหตุผล 
*************************** 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
และหน้าที ่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น และแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และ
ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น 

   แต่เนื ่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพื้นที ่บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บงัคับ 
หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สาระสำคัญ
เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะ
โครงการที่จะนำไปงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 กำหนดให้ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
      เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย         

   ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
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ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 7/2565 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระต่อไป  
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540,000 2 540,000
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540,000 2 540,000 

รวมท้ังหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540,000 2 540,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                  หน้า  3

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7/2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

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

*****************************



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 7/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า 4 
 

ผ.02 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.02   

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 7/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา              ห น ้ า  ๕  
 

ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 7/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา              ห น ้ า  ๖  
 

ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 7/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา              ห น ้ า  ๗  
 

ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 / 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 
 

 

โครงการขยายเขตถนน
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางไปมา
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

จุดที่ 1 (บริเวณซอยคลอง
กระโดด) ช่วงท่ี 1 ขยายผิว
จราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
66 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
66 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อม
บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (สำเร็จรูป) 
จำนวน 1 บ่อ ช่วงที่ 2 ขยาย
ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 6.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 (บริเวณหน้าบ้านนาย
วัน) วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 49 ท่อน พร้อมบ่อพัก
น้ำ ค.ส.ล. (สำเร็จรูป) จำนวน 
2 บ่อ 

- - - 
 
 

 

- 
 

 

240,000  
 
 

 

ร้อยละ 80 ของการขยายเขต
ถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.
ส.ล. และบ่อพักน้ำ 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังได้ 
 
 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 7/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา              ห น ้ า  ๘  
 

ผ.02 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. 
 
 

 

โครงการขยายเขตไหล่
ทางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนสาย
บ้านนา - บ้านขนงพระ
เหนือ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางไปมา 
 

จุดที่ 1 (บริเวณสามแยกบุ
กระเฉด) ผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 155 ตร.ม. 
จุดที่ 2 (บริเวณสะพานคลอง
กระโดด) ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
เมตร  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 225 ตาราง
เมตร 

- - - 
 
 

 

- 
 

 

300,000  
 
 

 

ร้อยละ 80 ของการขยายเขต
ไหล่ทางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย  
 
 

กองช่าง 
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