






แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเตมิและเปล่ียนแปลงครั้งที ่6/2565  
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา หนา ก 

 

คำนำ 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง เพ่ือใชเปนกรอบใน
การจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทำงบประมาณตามปท่ีกำหนดไวนั้น แตเนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพ
ปญหาในพ้ืนท่ีบริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการ
พัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว จึงจำเปนตองมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีไม
ปรากฏอยูในแผนทองถ่ินท่ีประกาศใชบังคับ หรือมีอยูแตตองการเปลี่ยนแปลงปงบประมาณท่ีจะดำเนินงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีทำใหสาระสำคัญเปลี่ยนไป เชน ยุทธศาสตร แนวทาง การพัฒนา หรือรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะทำในแตละป โดยเฉพาะโครงการท่ีจะนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทำงบประมาณตามปท่ี
กำหนดไว ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให “แผนพัฒนาทองถ่ิน” 
หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณ
แตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ิน นั้น 

  เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรท่ีวางไว และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง 

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ เพ่ือใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงโครงการพัฒนาและ

ครุภัณฑบางรายการไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการบางโครงการมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับปญหาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และเพื่อใชเปนกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ ขององคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 

 
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  

  องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6/2565 
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หลักการและเหตุผล 

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

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับ องคการบริหารสวนตำบลขนงพระได
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และ
ท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแลวนั้น 

   แตเนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอมและสภาพปญหาในพ้ืนท่ีบริบททางสังคมไดมีการ
เปลี่ยนแปลง ทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตร
ท่ีวางไว จึงจำเปนตองมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีไมปรากฏอยูในแผนทองถ่ินท่ีประกาศใชบังคับ 
หรือมีอยูแตตองการเปลี่ยนแปลงปงบประมาณท่ีจะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีทำใหสาระสำคัญ
เปลี่ยนไป เชน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการท่ีจะทำในแตละป โดยเฉพาะ
โครงการท่ีจะนำไปงบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทำงบประมาณตามปท่ีกำหนดไว  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 กำหนดให การแกไข การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ขอ ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน   
      เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ และ
จังหวัดทราบดวย         

   ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา หนา ๒ 

 

ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”  

ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

   เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตองมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลอง
กับยุทธศาสตรท่ีวางไว องคการบริหารสวนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6/2565 เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ีวางไวสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง และเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการท่ีจะนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ขององคการบรหิารสวนตำบลขนงพระตอไป  
 
 

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 

หรือแผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการ
ทบทวนและจัดทำทุกปี และจะนำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอำนาจหน้าที่
ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วย 

การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำ เนินงานต่าง ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมา
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นยังทำให้ประชาชนในท้องถิ ่นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาส และข้อจำกัดของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลงมือทำงานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับ
ทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
อีกทั้งยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน 
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่นและท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกำหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั ้งนี ้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย   

 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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❖ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติซึ ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา  
  ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ (Mission)   

1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชนชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทาง

หนึ่ง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จะดำเนินการในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีภารกิจหลัก 11 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1) มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษ 
3) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
4) การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว 
5) ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
7) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ 
9) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
10) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
11) การศึกษาทั่วถึง เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ครบถ้วน 
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4. ยุทธศาสตร์ 

ตามวิสัยทัศน์ของตำบลขนงพระ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา 
ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตำบล
ขนงพระให้ก้าวหน้า นโยบายที่ครอบคลุมทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 
การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทาง
แหล่งน้ำ สุขภาพ การเกษตร พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน อสม.นโยบายด้านสังคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส นโยบาย
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาในตำบลขนงพระให้เป็นไป
ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตำบลขนงพระเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
สร้าง ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพจะ
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวมเพื่อนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 8 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาซึ ่งเป็นการจัดทำตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาและอนุร ักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่และการ
ก่อสร้างสาธารณูปการเป็นการส่งเสริมบรรยากาศน่าอยู่ ความสะดวก และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างและปรับปรุงกิจการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุง

บำรุง รักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4) การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ได้แก่ การพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทั้งในด้านสวัสดิการต่าง  ๆ การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายระดับของคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับประชาชน ได้แก่ ด้านการศึกษา 

การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานป้องกันและกำจัดโรคระบาดต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุ
ขอนมัยและความรู้ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง       

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการศึกษา 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการ
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้
สูงขึ้น 

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

2) การส ังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีว ิต เด ็ก สตร ี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและการ
สนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
5) การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
6) การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
7) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่

ประชาชนในท้องถิ่น 
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8) แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ ่นจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน ได้แก่ การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาแหล่ง
น้ำใหม่ สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค และเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในตำบลขนงพระ  ให้สวยงามและน่าท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งในตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
หลากหลายสามารถสร้างเรื ่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนานต่อเนื่องในกลุ่มอำเภอและเชื่อมต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศ  

วัตถุประสงค์ 

1)  สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลขนงพระให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
2)  เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในตำบล 
3)  เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้คงอยู่สืบต่อไป 
4)  เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบล 

แนวทางการพัฒนา 
1)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้าน

ศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

2)  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
3)  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ เกิดศักยภาพในการทำงานเพ่ิมสูงขึ้น  
เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้สามารถดำเนินงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายของการพัฒนาตำบล อีกทั้งจัดให้มีแนวทางจัดระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทันสมัย 
สะดวก และรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้เกิดศักยภาพในการทำงาน  
2) เพื ่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ  
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แนวทางการพัฒนา 
1)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง           

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการประกอบธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง 
มั่นคงดีขึ้นและขยายตัวออกไปเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรและวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ 
2) เพื่อส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการว่างงาน รวมทั้งยกระดับรายได้ของ

ประชาชน 
3) เพ่ือให้มีศูนย์รับซื้อสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
4) เพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30  
5) ครัวเรือนมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
6) ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
1)  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
2)  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4)  การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 

❖ ยุทธศาสตร์ที ่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติการจัดทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระที่ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอันจะเป็นการสร้างและ
ส่งเสริมความสวยงามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้อย่างไม่หมดสิ้น  

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
2) เพื่อเป็นการจรรโลงให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเรียนรู้อนุรักษ์และรักษา

ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือให้สองข้างทางมีความสวยงาม 
5) เพ่ือให้บรรยากาศในชุมชนน่าอยู่ 
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แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
2) การจัดการการบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ

ประหยัดพลังงาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5. เป้าประสงค์ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

3) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยง
ในทุกภาคส่วนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

4) ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่  
5) ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7) บริการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  

8) สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

9) การจัดการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

6. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ  

7. ค่าเป้าหมาย 

1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2) เด็ก สตรี คนชรา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมากขึ้น 
3) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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8. กลยุทธ์ 

1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร ้างแหล่ งน้ ำ สงวนและเก็บกักน้ ำเพื ่ อ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำแล้ง 

2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็น
ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ งและ
อบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  

5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

6) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 

8) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  

9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจั ย 
เพ่ิมพูนความรู้ 

10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและ

ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

12) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
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ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

9. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นพื้นที่ที ่มีปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้า และการเมืองการบริหารจัดการที่ดี ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพ
คน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

10.แผนงาน 

1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10) แผนงานการเกษตร 
11) แผนงานงบกลาง 

11. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดำริ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จ ังหวัดที ่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 13 
      

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

8) ยุทธศาสตร ์การพัฒนา อปท.ท ี ่  8  ย ุทธศาสตร ์การอน ุร ักษ ์แลพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17,053,415 35 17,053,415

      และการโยธา

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17,053,415 35 17,053,415 

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 17,053,415

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตืมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                  หนา  14

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทาสีอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือให้สีอาคาร
สำนักงาน

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระอยู่ในสภาพ

ที่ดี สวยงาม 

ทาสีอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 
 
 
 

 

- - - - 150,000 ทาสีอาคาร
สำนักงานได้ 

ร้อยละ 
100 

ทาสีอาคาร
สำนักงาน
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลขนง

พระ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
อาคารกองช่าง 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้อาคาร
กองช่างมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงอาคารกอง
ช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

 

- - - - 500,000 ปรับปรุง
อาคาร ร้อย
ละ 100 

อาคารกอง
ช่างได้รับ

การปรับปรุง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้สถานที่
ทำงานดูสะอาด

เรียบร้อย มี
ภาพลักษณ์ที่

สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงาน

องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

 
 

- - - - 500,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ร้อยละ 

80 

ภูมิทัศน์
บริเวณ

สำนักงาน
อบต.ขนง
พระ ได้รับ

การปรับปรุง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณบ่อน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณบ่อ
น้ำสาธารณะ หมู่

ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณ

บ่อน้ำ
สาธารณะ 

ภูมิทัศน์ 
บริเวณบ่อ

น้ำสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุง 
สะอาด 
สวยงาม 

 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรื้อถอนโรงจอด
รถเดิมและก่อสร้าง
เพ่ิมเติม (สถานที่ใหม่) 
พร้อมติดตั้งใหม่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือรื้อถอนโรง
จอดรถเดิม
และก่อสร้าง

เพ่ิมเติม 
(สถานที่ใหม่) 
พร้อมติดตั้ง

ใหม่ 

รื้อถอนโรงจอดรถเดิม
และก่อสร้างเพ่ิมเติม 
(สถานที่ใหม่) พร้อม
ติดตั้งใหม่ 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการรื้อ
ถอนโรงจอด
รถเดิมและ
ก่อสร้าง
เพ่ิมเติม 
(สถานที่
ใหม่) 

อบต.ขนง
พระ มีโรง
จอดรถท่ีมี
มาตรฐาน
สำหรับ

ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

6 โครงการอุดหนุนประปา
ส่วนภูมิภาค โดยการ
ขยายท่อเมนประปา หมู่
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
(บริเวณสามแยก
โรงเรียนขนงพระใต้) 
บ้านครูประมวล - บ้าน
นางเสงี่ยม แบนจันทึก 

เพ่ืออุดหนุน
ประปาส่วน
ภูมิภาค ใน

การขยายท่อ
เมนประปา 

หมู่ที่ 2 

อุดหนุนประปาส่วน
ภูมิภาค โดยการขยาย
ท่อเมนประปา 

- - - - 520,000 ร้อยละ 90 
ของการ
อุดหนุน

ประปาส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 
- บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณถนน
หน้าที่ทำการ อบต.) 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ
ถนนหน้าที่ทำ
การ อบต.) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 202 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 808 ตาราง
เมตร 

- - - - 469,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสัญจรไป
มาได้อย่าง

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณถนน
หน้าที่ทำการ อบต.) 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ
ถนนหน้าที่ทำ
การ อบต.) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 860 ตาราง
เมตร 

- - - - 499,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสัญจรไป
มาได้อย่าง

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณโรงจอด
รถขยะที่ทำการ 
อบต.) 

เพ่ือก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ

โรงจอดรถขยะที่
ทำการ อบต.) 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนที่ 
650 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 400,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

มีโรงจอดรถ
ขยะที่มี

มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามทางคลอง
กระโดด (โดยทำการ
ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ (บริเวณ
คลองกระโดด) 

เพ่ือก่อสร้าง
สะพานข้ามทาง
คลองกระโดด 
(โดยทำการ

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส) หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ

ใต้ (บริเวณ
คลองกระโดด) 

ก่อสร้างสะพานข้าม
ทางคลองกระโดด 
(โดยทำการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระใต้ 
(บริเวณคลองกระโดด) 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง

สะพานข้าม
ทางคลอง
กระโดด 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๐ 
      
  

 
แบบ ผ. 02 

 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยนายแดง น้อย
นาค) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยนายแดง 

น้อยนาค) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 255 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 3 ท่อนพร้อม
บ่อพัก 2 บ่อ 

- - - - 187,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระ
ใต้ (บริเวณบ้านป้าทอง
แม้น) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

บ้านขนงพระใต้ 
(บริเวณบ้านป้า

ทองแม้น) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 87.5 ตารางเมตร 

- - - - 50,800 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไหล่
ทางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านนา - บ้านขนงพระ
เหนือ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 
2, หมู่ที่ 5 

เพ่ือขยายเขตไหล่
ทางเป็นถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย
บ้านนา - บ้าน
ขนงพระเหนือ 

หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 5 

ขยายเขตไหล่ทางเป็น
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - - 2,410,000 รอ้ยละ 90 
ของการ
ขยายไหล่

ทางเป็นถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งป้าย
เหล็กทาง เข้า – ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพ่ือติดตั้งป้าย
เหล็กทาง เข้า – 
ออก หมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านคลอง
หินลาด (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน) 

 
 

ติดตั้งป้ายเหล็กทาง 
เข้า – ออก หมู่บ้าน 

- - - - 250,000 ร้อยละ 100 
ของการ

ติดตั้งป้าย
ทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน 

มีป้ายบอก
ทางเข้า - 

ออก 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง (คุ้มบ้าน
สายหมอก) 

เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง (คุ้มบ้าน

สายหมอก) 
 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - - 276,215 ร้อยละ 90 
ของการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้
อุปโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยบ้าน
นายหรั่ง) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ

กลาง (ซอยบ้าน
นายหรั่ง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 4 ท่อน 
และบ่อพัก 2 บ่อ 
 
 

- - - - 143,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยสุจิปุริ) 

เพ่ือวางท่อ
ระบายน้ำ

คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ

กลาง (ซอยสุจิปุริ) 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 50 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ำ 

- - - - 140,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย 
น้ำในชวงฤด ู
ฝนมีความ 

คลองตัวและ 
ลดปญหาน้ำ 
ทวมขังใน 
กลมุพ้ืนที่ 
เปาหมาย 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพ่ือติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 บ้าน 

ซับสวอง (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน) 

 

ติดตั้งป้ายเหล็กทางเข้า 
- ออก หมู่บ้าน 
 

- - - - 300,000 ร้อยละ 100 
ของการ

ติดตั้งป้าย
ทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน 

มีป้ายบอก
ทางเข้า - 

ออก 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
(บริเวณสามแยกถนน
นิคมหนองสาหร่าย – 
ซับพลู – วัดเกิดแก้ว
นิมิตร) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

(บริเวณสามแยก
ถนนนิคมหนอง

สาหร่าย – ซับพลู 
– วัดเกิดแก้ว

นิมิตร) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 390 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 2,730 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.10 เมตร 

- - - - 1,656,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 
(บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน) จำนวน 2 จุด 

เพ่ือติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม 

(บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน)  

ติดตั้งป้ายเหล็กทางเข้า 
- ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์หอม 
(บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน) จำนวน 2 จุด 

- - - - 500,000 ร้อยละ 100 
ของการ

ติดตั้งป้าย
ทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน 

มีป้ายบอก
ทางเข้า - 

ออก 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยสายยนต์ 
บุตบุตร) 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม 

(ซอยสายยนต์ 
บุตบุตร) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
20 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 

- - - - 36,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยป้าแก้ว 
หาญนอก) 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม 
(ซอยป้าแก้ว 
หาญนอก) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 

- - - - 177,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยบ้านนาย
สิงห์โต จริงพิมาย) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยบ้าน

นายสิงห์โต จริงพิ
มาย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
320 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 

- - - - 190,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) 
ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 
(บริเวณหนองหินแยก
ประทุน) 

เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รูปตัว
ยู) ยาว 100 เมตร 

หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

(บริเวณหนองหิน
แยกประทุน) 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัว
ยู) ยาว 100 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อ
พักน้ำ จำนวน 2 บ่อ 

- - - - 392,300 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย 
น้ำในชวงฤด ู
ฝนมีความ 

คลองตัวและ 
ลดปญหาน้ำ 
ทวมขังใน 
กลมุพ้ืนที่ 
เปาหมาย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
(ถนนสายขนงพระ
กลาง - สามแยกฤทธา) 
บริเวณบ้าน ส.อบต.
สามารถ เจริญทรัพย์ 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 
(ถนนสายขนง

พระกลาง - สาม
แยกฤทธา) 

บริเวณบ้าน ส.
อบต.สามารถ 
เจริญทรัพย์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่นอ้ยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 
พร้อมวางบ่อพักน้ำ 
คสล. จำนวน 1 จุด 
 
 
 
 

- - - - 868,700 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
(คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 - 
สามแยกสนามกีฬา
เชื่อม ม.12) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข (คุ้ม

หลังโบสถ์ ม.12 - 
สามแยกสนาม

กีฬาเชื่อม ม.12) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 234 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,638 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร 
 
 
 
 
 
 

- - - - 999,400 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
(สามแยกสนามกีฬา ม.
2 - ม.12 บ้านผาสุข) 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข (สาม

แยกสนามกีฬา ม.
2 - ม.12 บ้าน

ผาสุข) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ขนาด 
0.60 เมตร จำนวน 8 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จำนวน 2 บ่อ 

- - - - 918,000 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารจอด
รถ (หน้าห้องประชุม 
2) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้อาคาร
จอดรถมีสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารจอดรถ (หน้า
ห้องประชุม 2) 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - - 400,000 อาคารจอด
รถได้รับการ

ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ร้อยละ 80 

อาคารจอด
รถได้รับการ

ปรับปรุง
ซ่อมแซมมี
สภาพที่ดี

พร้อมใช้งาน 
 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยนายประทวน ช่วง
ที่ 2) 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

(ซอยนาย
ประทวน  
ช่วงที่ 2) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - - 107,700 ร้อยละ 90 
ของการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจรที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา (ท่อ PE) 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยเมษา)  

เพ่ือขยายเขตท่อ
เมนประปา (ท่อ 
PE) หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 
(ซอยเมษา) 

ขยายเขตท่อเมน
ประปา (ท่อ PE) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ยาว 765 เมตร 
 
 
 

- - - - 198,800 ร้อยละ 90 
ของการ

ขยายเขตท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับการ

อุปโภค 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา (ท่อPE) 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยนายขาว)  

เพ่ือขยายเขตท่อ
เมนประปา (ท่อ
PE) หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

(ซอยนายขาว) 

ขยายเขตท่อเมน
ประปา (ท่อPE) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ยาว 840 เมตร 
 
 
 
 

- - - - 164,500 ร้อยละ 90 
ของการ

ขยายเขตท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับการ

อุปโภค 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 
(บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
จำนวน 3 ป้าย) 

เพ่ือติดตั้งป้าย
เหล็กทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน หมู่
ที่ 15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน 
จำนวน 3 ป้าย) 

 
 

ติดตั้งป้ายเหล็กทางเข้า 
- ออก บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน จำนวน 3 
ป้าย 

- - - - 750,000 ร้อยละ 100 
ของการ

ติดตั้งป้าย
ทางเข้า - 

ออก หมู่บ้าน 

มีป้ายบอก
ทางเข้า - 

ออก 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (บริเวณบ่อ
ขาว) หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาล (บริเวณ

บ่อขาว) หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรี

มงคล 

ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - - 400,000 ร้อยละ 90 
ของการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

34 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซล่าเซลล์ ภายใน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซล่าเซลล์ 

ภายในตำบลขนง
พระ 

ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่า
เซลล์  

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของการ

ติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซล่า

เซลล์ 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัย
การสัญจร 

ในยามวิกาล 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนนลูกรัง 
ทั้งตำบล 

เพ่ือซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน
ลูกรัง ทั้งตำบล 

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง
ถนนลูกรัง 

ประชาชนมี
เส้นทางใน

การ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 35 โครงการ - - - - 17,053,415    
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๕ 
      
  

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๖ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เครื่องรับสง - วิทยุ ระบบ VHF/FM (จำนวน 5 
เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท) ขนาดกำลังสง 
5 วัตต  ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารจ 
แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ ตามบัญชี
ร าค าม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ  ก อ งม าต รฐ าน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 

- - - - 60,000 สำนักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี (จำนวน 1 คัน) 
ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ัน
ต่ำ กรณีขนาดต่ำกวา ซีซี ท่ีกำหนดไมเกิน 5 ซีซี 
หรือขนาดเกินกวา ซีซี ท่ีกำหนดไมเกิน 5 ซีซี 
เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ท่ีกำหนดไว 
ราคาท่ีกำหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
การจัดซ้ือรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พับ ตามบัญชี
ร าค าม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ  ก อ งม าต รฐ าน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 

- - - - 54,700 กองคลัง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๗ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

รถแทรกเตอร  50 แรงม า (จำนวน 1 คัน ) 
จำนวน 3 กระบอกสูบ ระบายความรอนดวยน้ำ 
มีกำลังไมนอยกวา 50 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไม
เกิน 2,100 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 192 
ระบบกรองอากาศ ไสกรองอากาศแบบแหง 2 
ชั้น  พรอมตั วตรวจจับการอุดตัน  ถั งน้ ำ มัน
เชื้อเพลิง 60 ลิตร ระบบเกียรคอลลาชิฟท  
เดินหนา 8 จังหวะ ถอยหลัง 4 จังหวะ คลัทซคู
แบบแหง วาลวควบคุมแบบปกติเปดและระบบ
ควบคุมความลึกอัตโนมัติ พวงมาลัยเพาเวอร 
ดิสกเบรกแบบเปยก (สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 500,000 สำนักปลัด 

4 แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

บุงก๋ีรถแทรกเตอร คานคูยกสูงไดถึง 3.7-4.2 
เมตร คานเดี่ยวยกสูงไดถึง 5.5 เมตร กระบอก
ไฮโดรลิคยกคานแกนใหญ บรรทุกน้ำหนักวัสดุได
ประมาณ 400 – 500 กิโลกรัม 
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 400,000 สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๘ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องตัดหญาไหลทาง ความกวางการตัด 120 
ซม. แขนสไลดยาว 80 ซม. ชุดจานตัด 2 ชุด แต
ละชุดใชใบมีดตัด 2 ใบ จานใบมีดตัวท่ี 1 สง
กำลังจากชุดเกียรทด โดยใชสายพานเปนตัวสง
กำลัง จานใบมีดตัวท่ี 2 สงกำลังจากชุดจาน
ใบมีดตัวท่ี 1 โดยมีโซเปนตัวสงกำลัง ชุดโครงตัด
หญาสามารถปรับเอียงมุมไดตั้งแต -30 องศา ถึง 
90 องศา โดยมีตัวกระบอกไฮดรอลิคเปนตัวปรับ
มุม ชุดโครงตัดหญาสามารถสไลดในแนวราบให
ตัดดานทายรถไถและแนวขางรถไถได ชุดโครงตัด
หญาทำการสไลดไดจากชุดกระบอกไฮดรอลิค 
โดยมีแขนยึด 2 แขน เปนตัวยึดและจุดหมุน
สไลด ชุดจานใบมีดตัดปรับเลื่อนได ใบมีดตัดแต
ละชุดวางแนวสลับกัน ใบมีดตัดใน 1 เครื่อง 
จะตองมีใบตัดไมเกิน 4 ใบ แตละใบมีความยาว
ไมนอย 7 นิ้ว 
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 450,000 สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๙ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต (จำนวน 1 เครื่อง) 
ขนาดท่ีกำหนดเปนความจุภายในข้ันต่ำ เปนรุนท่ี
ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การจัดซ้ือตูเย็นขนาด
อ่ืนใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา ตามบัญชี
ร าค าม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ  ก อ งม าต รฐ าน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
 

- - - - 24,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

7 อุตสาหกรรมละ
การโยธา 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เครื่อ งตบดิน  (จำนวน  2  เครื่อ ง เครื่อ งละ 
19,000 บาท) แรงบดอัด 3 - 5 ตัน ความถ่ีใน
การตบมากกวา 5,000 ครั้ง/นาที เครื่องยนต
ดันกำลัง gx160 สูบเดียว ใชเครื่องยนตเบนซิน 
ปริมาตร/ความจุกระบอกสูบ 163 cc ความจุถัง
น้ำมัน 3.1 ลิตร ระบบกรองอากาศเครื่องยนต 
ไสกรองอากาศแบบ 2 ชั้น น้ำหนักรวม 80 
กิโลกรัม (สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 38,000 กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๐ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

รถดั๊มเปอร (จำนวน 1 คัน) ระบบขับเคลื่อน 2 ลอ แผ
นคลัทชแบบแหง เดินหนา 4 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร 
เสื้อเพลาพรอมเฟองทาย ระบบเดียวกับรถบิคอัพ คาน
หลัง สลักคอมาพรอมลูกหมากบังคับเลี้ยว ระบบ
พวงมาลัย ชนิดตัวหนอนหมุนวน รัศมีวงแคบสุด 2.8 
เมตร เบรกน้ำมัน 2 ลอคูหนา ขอบยางรถ 14 น้ิว 
ระยะหางระหวางฐานคัท 247 ซม. ขนาดกะบะปูน 
1 4 4 x166x70 ซ ม .  ข น า ด ร ถ ดั ม เ ป อ ร  
160x290x150 ซม. เครื่องยนตดีเซล  
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 133,000 กองชาง 

9 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร (จำนวน 1 เครื่อง) 
ระบบมอเตอร ขดลวดเหน่ียวนำ กำลังมอเตอร 2000 
Kw แรงดันสูงสุด 160 Bar ปริมาณน้ำ 420 L/Hr 
ความเร็วมอเตอรประมาณ 2,850 rpm กระแสไฟ 1 
ph/220v/50 Hz ระบบปม Camplate (จานลูกเบ้ียว) 
อุณหภูมิน้ำเขาสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ระบบการ
ทำงาน Auto stop น้ำหนักตัวเครื่อง 21.0 kg. สายฉีด
น้ำแรงดันสูง 8 m. 
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 15,500 กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๑ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เครื่องเชื่อม  แบบอินเวอร เตอร  (จำนวน 1 
เครื่อง) ใหกระแสไฟฟาเชื่อมสูงสุด 200 แอมป 
ทำงานแบบ Duty Cycle 60% ตัวเครื่องทำงาน
ดวยระบบทิก (TIG) ขนาดลวดเชื่อม 2.6-4.0 
มิลลิเมตร แรงดันไฟฟา 220 โวลต  
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 11,500 กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๒ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

โตะทำงาน โรแมน (ROMAN) (จำนวน 1 ชุด)  
1. โตะทำงาน ขนาด กวาง 200 ซม. ลึก 95 ซม. สูง 
76 ซม. โครงสรางทำจากไม MDF เคลือบสีโตะดวยโพลี
ยูนิเทน ทนความรอนและรอยขูดขีด แผน TOP หนา
โตะเพาะโครงหนา 3 น้ิว ขอบขางเดินบัวสวยงาม วาง
ทับดวยกระจกหนา 8 มม. เจยีรขอบ ดานใต TOP หนา
โตะมีถาดเก็บอุปกรณเครื่องเขียน แผงหนาโตะมีรูปแบบ
ทันสมัย โครงสรางไม MDF เดินรองเพ่ิมความสวยงาม 
ขาโตะใหญแข็งแรง ดูภูมิฐานสงางาม 
2. ตูขางยาว ขนาดลึก 52 ซม. กวาง 120 ซม. สูง 76 
ซม. วัสดไุม MDF เคลือบสีโตะดวยโพลียูนิเทน วางทับ
ดวยกระจกหนา 8 มม. เจียรขอบ ประกอบดวยตูบาน
เปด ดานในมีช้ันวาง มีถาดวางคียบอรด มีลิ้นชัก 2 ช้ัน 
มีชองโลงสำหรับจัดเก็บ 
3. ตูเล็ก ขนาดลึก 40 ซม. กวาง 47 ซม. สูง 59 ซม. 
วัสดุโครงสรางไม MDF พนสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอย
ขูดขีด มีลิ้นชัก 2 ชอง มกุีญแจล็อกได มลีอเข็นเคลื่อนท่ี
ไดสะดวก 
(สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 35,000 สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๓ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

โตะทำงาน โมซารท (Mozart) (จำนวน 1 ชุด) 
1. โตะทำงานขนาด กวาง 200 ซม. ลึก 95 ซม. สูง 
76 ซม. โครงสรางทำจากไม MDF เคลือบสีโตะดวยโพลี
ยูนิเทน ทนความรอนและรอยขูดขีด แผน TOP หนา
โตะเพาะโครงหนา 3 น้ิว ขอบขางเดินบัวสวยงาม มี
แผนยางรองมือเพ่ือปองกันรอยขูดขีดไดอยางดี และยังมี
ชองรอยสายไฟอยูดวย ดานลางหนา TOP มีถาดเก็บ
อุปกรณเครื่องเขียน ขนาดพอประมาณ แผงหนาโตะมี
รูปแบบทันสมัย โครงสรางไม MDF ตกแตงดวยลายไม
สวยงาม ขาโตะใหญทำยอมุมไมสวยงาม แข็งแรง ดูภูมิ
ฐานสงางาม 
2. ตูขางยาว ขนาดลึก 40 ซม. กวาง 120 ซม. สูง 67 
ซม . วั ส ดุ ไม  MDF เค ลื อ บ สี โต ะ ด วย โพ ลี ยู นิ เท น 
ประกอบดวยตูบานเปด ดานในมี ช้ันวาง มีถาดวาง
คียบอรด มีลิ้นชัก 2 ช้ัน มี ท้ังบานเปดและชองโลง
สำหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ 
3. ตูเล็ก ขนาดลึก 40 ซม. กวาง 50 ซม. สูง 59 ซม. 
วัสดุโครงสรางไม MDF พนสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูด
ขีด มีลิ้นชัก 2 ชอง มีกุญแจล็อกได มีลอเข็นเคลื่อนท่ีได
สะดวก (สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 32,000 สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๔ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

โตะทำงานโชแปง (SHOPIN) (จำนวน 1 ชุด) 
1. โตะทำงาน ขนาดกวาง 160 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม. 
โครงสรางไมผสมไม MDF เคลือบสีโตะดวยโพลียูนิเทน ทน
ความรอนและรอยขูดขีด TOP หนา 3 น้ิว มียางพลาสติกรอง
มือเพ่ือปองกันรอยขูดขีดไดอยางดี และยังมีชองรอยสาย
คอมพิวเตอรอยูดวย ดานลางหนา TOP มีรางเก็บอุปกรณ
เครื่องเขียน ขนาดพอประมาณ ดีไซนหนาโตะเปนลักษณะ
หักเหลี่ยมยอมุมเดินบัวคิ้ วดานลาง เพ่ิมความสงางาม 
โครงสรางไม MDF กรุโครงไมจริง ผิวสีเดียวกับหนาโตะ ขอบ
ดานขางซาย-ขวาเดินรองเพ่ิมความสวยงาม 

2. ตูขางยาว ขนาดลึก 40 ซม. กวาง 120 ซม. สูง 65 ซม.
วัสดุไม MDF เพาะโครงหนา ชองดานซาย-ขวา เปนบานเปด 
ดานในมีช้ันวางแฟมหรือเก็บสิ่งของได ชองโลงดานซาย
สำหรับวาง CPU และอุปกรณตาง ๆ สวนกลางดานบนเปน
ชองวางคียบอรด ดานกลางเปนชองโลง และดานลางเปน
กลองลิ้นชัก สามารถเก็บหนังสือหรืออุปกรณได 
3. ตูเล็ก ขนาดลึก 40 ซม.กวาง 45 ซม.สูง 59 ซม. วัสดุ
โครงสรางไม MDF พนสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด มี
ลิ้นชัก 2 ชอง เคลื่อนท่ีได ลักษณะมือจับเปนแบหลุม มี
กุญแจล็อกได (สืบราคาจากทองตลาด) 

- - - - 25,000 สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๕ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

 เกาอ้ีผูบริหาร  
 
(จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท) 
(สบืราคาจากทองตลาด) 

- - - - 21,000 สำนักปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

เกาอ้ีผูบริหาร 
 
(จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท) 
(สบืราคาจากทองตลาด) 

- - - - 13,500 สำนักปลัด 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

ชุดโซฟารับแขก (ใหญ) พรอมโตะกลาง 
 
(จำนวน 1 ชุด) 
(สบืราคาจากทองตลาด) 

- - - - 12,000 สำนักปลัด 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

ชุดโซฟารับแขก (เล็ก) พรอมโตะกลาง 
 
(จำนวน 1 ชุด) 
(สบืราคาจากทองตลาด) 

- - - - 9,000 สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๖ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
17 แผนงานการ

รักษาความสงบ
ใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร

หรือ
อิเล็กทรอนิกส  

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งภายในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 
จำนวน 170,220 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1. เครื่องบันทึก 8 ชอง พรอม HHD8TB จำนวน 2 ตัว 
2. กลองมุมมองคงท่ีติดตั้งไดท้ังภายในและภายนอก จำนวน 16 ตัว 
3. ชุดจายไฟใหกลอง จำนวน 4 ตัว 
4. สายสัญญาณ RG6+ไฟ  จำนวน 1,500 เมตร 
5. อุปกรณทอรางเก็บสายกลอง  
6. LED TV แบบ Smart TV 43 นิ้ว 3840*2160 จำนวน 2 ตัว 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวนเงิน 170,220 บาท 

สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๗ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
18 แผนงานการ

รักษาความสงบ
ใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร

หรือ
อิเล็กทรอนิกส  

โครงการเชากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งภายในตำบลขนงพระ จำนวน 240,000 บาท  
เปาหมาย 
เพ่ือจายเปนคาเชากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งภายในตำบลขนงพระ สำหรับการปองกันการกอ
เหตุอาชญากรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวนเงิน 240,000 บาท 

สำนักปลัด 

รวม 18 รายการ     2,244,420 บาท  
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๘ 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 5/2564 หนา 
83 ลำดับท่ี 130 

ช่ือโครงการ 
โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ำ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานซับสวอง 
เปาหมาย 
ซอมแซมปรับปรุงหองน้ำ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานซับสวอง จำนวน ๑ แหง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 6 บานซับสวอง 
เปาหมาย 
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู
ท่ี 6 บานซับสวอง   
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 139,700 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม และ

งบประมาณท่ีประมาณ
การไวไมเพียงพอท่ีจะ

ดำเนินการได 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 83 
ลำดับท่ี 129 

ช่ือโครงการ 
โครงการซอมแซมปรับปรุงอางลางหนา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตะกู 
 
เปาหมาย 
ซอมแซมปรับปรุงอางลางหนา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองตะกู จำนวน ๒ อาง 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 
 
เปาหมาย 
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู
ท่ี 8 บานหนองตะกู 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 127,200 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม และ

งบประมาณท่ีประมาณ
การไวไมเพียงพอท่ีจะ

ดำเนินการได 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม 

ยกเลิก
โครงการ 

3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 82 
ลำดับท่ี 127 และลำดับ
ท่ี 128 

ชื่อโครงการ 

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาจันทนหอม 

เปาหมาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจันทนหอมไดรับการซอมแซม

หลังคาอาคารเรียนและติดตั้งฝาเพดานอาคารเรียนท่ีมีความ

แข็งแรงปลอดภัย จำนวน ๑ แหง งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 100,000 บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ำ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขา

จันทนหอม 

เปาหมาย 

ซอมแซม ปรับปรุง หองน้ำของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขา

จันทนหอม งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  จำนวนเงิน 50,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 9 บานเขา
จันทนหอม 
เปาหมาย 
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 9 บานเขาจันทนหอม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 150,000 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม และ

งบประมาณท่ีประมาณ
การไวไมเพียงพอท่ีจะ

ดำเนินการได 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

4 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 84 
ลำดับท่ี 131 

ช่ือโครงการ 
โครงการซอมแซมปรับปรุงอางลางหนา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ 
 
เปาหมาย 
ซอมแซมปรับปรุงอางลางหนา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ จำนวน ๑ อาง 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 
 
เปาหมาย 
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู
ท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 
 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม และ

งบประมาณท่ีประมาณ
การไวไมเพียงพอท่ีจะ

ดำเนินการได 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

5 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 7 ลำดับ
ท่ี 5 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กสองขางทางสลับซายขวา หมูท่ี 1 
บานขนงพระเหนือ (บริเวณบานสุวรรณ - 
สามแยกบานใหญธรรมชาติ) 
 

เปาหมาย 
วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ขางทางสลับซายขวาขนาดทอเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร ระยะ 240 เมตร 
พรอมบอพัก 
 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 748,000 บาท 
 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็ก สองขางทางสลับซายขวา หมูท่ี 1 

บานขนงพระเหนือ (บริเวณบานสุวรรณ - 

สามแยกบานใหญธรรมชาติ) 

เปาหมาย 

วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสอง

ขางทางสลับซายขวาขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 216 

ทอน พรอมบอพัก 24 บอ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 739,700 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไม

สอดคลองกับการ
ดำเนินการ 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 35 
ลำดับท่ี 54 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด (ซอยนายเจียม)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 206.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 824 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ และถมดิน สูง 0.60 
เมตร ระยะทาง 20 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 539,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด       
(ซอยนายเจียม) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 760 ตาราง
เมตร พรอมวางทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 
ทอน พรอมบอพัก 2 บอ และถมดิน สูง 
0.60 เมตร ระยะทาง 20 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 599,800 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะดำเนินการได 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

7 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 36 
ลำดับท่ี 55 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด (ซอยยายวาย)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 304.50 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ และถมดิน สูง 1.00 
เมตร ระยะทาง 10 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 225,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด(ซอยยายวาย) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 261 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ และถมดิน สูง 1.00 
เมตร ระยะทาง 10 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 206,500 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไม

สอดคลองกับการ
ดำเนินการ 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

8 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 5/2564 หนา 
39 ลำดับท่ี 58 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 
บานขนงพระกลาง (ซอยนายโคตร) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 
141.00 ตารางเมตร วางทอระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 3 ทอน พรอมบอพัก
ขนาด 1.10 x 1.10 x 2.00 เมตร จำนวน 1 บอ 
ขุดทอเช่ือมกัน ตอบอพัก 3 บอ ขนาด 0.90 x 0.90 
เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 117 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 202,000 บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง (ซอยนายโคตร) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจร/ไมนอยกวา 141.00 ตารางเมตร 
วางทอระบายน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร จำนวน 3 ทอน พรอมบอพัก
ขนาด 1.10 x 1.10 x 2.00 เมตร จำนวน 
1 บอ ขุดทอเช่ือมกัน ตอบอพัก 3 บอ 
ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 39 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 117 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 170,000 บาท 

- กองชาง 

งบประมาณไม
สอดคลองกับการ

ดำเนินการ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 45 
ลำดับท่ี 68 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานซับสวอง (ซอยบุญรักษา)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 450 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 256,900 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานซับสวอง (ซอยบุญรักษา)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 450 ตารางเมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 265,900 บาท 

- กองชาง 

การประมาณ
การงบประมาณไม

เพียงพอท่ีจะ
ดำเนินการได 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 5/2564 หนา 
199 ลำดับท่ี 137 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 8 บานหนองตะกู (ซอยนายอุทัย)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 1,160 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 664,700 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 8 บานหนองตะกู (ซอยนายอุทัย)
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 1,160 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 687,600 บาท 

- กองชาง 

การประมาณ
การงบประมาณไม

เพียงพอท่ีจะ
ดำเนินการได 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

11 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2564 หนา 74 
ลำดับท่ี 114 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 14 บานปนทอง (ซอยขุนพล) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 1,000 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.50 เมตร วางทอขนาด 
0.60 เมตร 7 ทอน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 659,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 14 บานปนทอง (ซอยขุนพล) 
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 740 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.50 เมตร วางทอขนาด 
0.60 เมตร 7 ทอน พรอมบอพักจำนวน 
2 บอ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 492,600 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไม

สอดคลองกับการ
ดำเนินการ 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

12 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 5/2564 หนา 
75 ลำดับท่ี 115 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
14 บานปนทอง (หนาฟารมแหลมทอง)  
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 
1,080 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ำสอง
ขางทางสลับซายขวาขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร ขางซายระยะทาง 20 เมตร พรอม
บอพัก ขางขวาระยะทาง 107 เมตร พรอมบอ
พักและตอปากทอบอพักและคืนผวิจราจรเปน
คอนกรีต 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,028,000 บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
14 บานปนทอง (หนาฟารมแหลมทอง)  
เปาหมาย 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 480 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ทอน 
พรอมบอพัก คสล. จำนวน 2 บอ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 340,000 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไม

สอดคลองกับการ
ดำเนินการ 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

13 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
169 ลำดับท่ี 194 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางศาลาประชาคม พรอม
ราวก้ันกันตก บริเวณคุมบอแดง หมูท่ี 15 
บานทรัพยศรีมงคล 
เปาหมาย 
ศาลาประชาคมพรอมราวก้ันกันตก 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2561 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 
ศูนยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน (อสม.) 
เปาหมาย 
กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 16 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- กองชาง 

เปาหมายมี
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลง และ
งบประมาณไม

สอดคลองกับการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

14 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
102 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 
โครงการสรางทาน้ำสาธารณะ บริเวณคลอง 
บานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ 
เปาหมาย 
ทาน้ำสาธารณะ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2564 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำดับเพลิง 
เปาหมาย 
อาคารโรงสูบขนาด 3.00x3.00 เมตร /
เครื่องสูบน้ำ 5 HP กระแสไฟฟา 220 
V ทอน้ำเขา  4 นิ้ว ทอน้ำออก 4 นิ้ว 
พรอมตูควบคุมและทอสูบและทอจาย
น้ำ/มิเตอรไฟฟาขนาด 15 A พรอม
สายไฟฟาภายนอก/ลานจอดรถดับเพลิง
ขนาด 10.00x6.00 เมตร  
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม เปาหมายมี

รายละเอียด
เปลี่ยนแปลง และ

งบประมาณไม
สอดคลองกับการ

ดำเนินการ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาท่ี 5 : ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 : การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

15 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
222 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 

ดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิทัศน

รอบบริเวณท่ีทำการ อบต.  

เปาหมาย 

สนามฟุตบอลและท่ีทำาการ อบต.  

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 100,000 บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน 

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีทำการองคการ

บริหารสวนตำบลขนงพระ 

เปาหมาย 

สนามฟุตบอล สวนหยอม รอบท่ีทำการ 

อบต.  

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- กองชาง 

ชื่อโครงการไม
ครอบคลุม เปาหมายมี

รายละเอียด
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๔ 
      
  

 
 
 
 

บัญชยีกเลิกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

16 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
69 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดำริ **แผนชุมชน ป 2559 
เปาหมาย 
ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักปลัด 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

17 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
70 ลำดับท่ี 3 

ช่ือโครงการ 
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เปาหมาย 
ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักปลัด 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 4 : ยุทธศาสตรน้ำแกจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

18 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
217 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดรองน้ำสาธารณะ บริเวณบาน
นางทองมี สีดา ถึง รั้วฟารมโชคชัย หมูท่ี 
1 บานขนงพระเหนือ 
เปาหมาย 
รองน้ำสาธารณะ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

19 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) หนา 

241 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการสำรวจขอมูลดานการเกษตร 
เปาหมาย 
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 60,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  

2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

20 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
243 ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 
โครงการผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 
เปาหมาย 
กลุมเกษตรกรตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

21 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
243 ลำดับท่ี 8 

ช่ือโครงการ 
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการปน
กระถางตนไม 
เปาหมาย 
ประชาชนตำบลขนงพระและเยาวชน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

22 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
244 ลำดับท่ี 12 

ช่ือโครงการ 
โครงการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน 
เปาหมาย 
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

23 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
245 ลำดับท่ี 13 

ช่ือโครงการ 
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผน
เตรียมความพรอมเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยแลงดานการเกษตร 
เปาหมาย 
หมู 4, หมู 6, หมู 7, หมู 8, หมู 9 และ
หมู 15 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

24 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
246 ลำดับท่ี 15 

ช่ือโครงการ 
โครงการศึกษาดูงานการปลูกมัน
สำปะหลังแบบหยดน้ำ 
เปาหมาย 
วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 45,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

25 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
248 ลำดับท่ี 20 

ช่ือโครงการ 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
กอนเชื้อเห็ดโคน 
เปาหมาย 
กลุมเกษตรกรตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 : ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

26 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
252 ลำดับท่ี 3 

ช่ือโครงการ 
โครงการกลุมพิทักษอนุรักษน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
เปาหมาย 
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 : ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

27 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
252 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนัก
อนุรักษนอย 
เปาหมาย 
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 : ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

28 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
253 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 
โครงการน้ำคือชีวิต:ศาสตรพระราชาแปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ 
เปาหมาย 
ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
งานสงเสริม

การเกษตร 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

29 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
73 ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางรางระบายน้ำหรือทอน้ำ 
บริเวณภายในหมูบาน หมูท่ี 1 บานขนรง
พระเหนือ 
เปาหมาย 
รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

30 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
74 ลำดับท่ี 10 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตั้งถังแชมเปญพรอมฐานรอง
บริเวณสนามกีฬา หมูท่ี 2 บานขนงพระ
ใต 
เปาหมาย 
ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญพรอมฐาน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

31 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 5 
ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำพรอม 
บอพัก บริเวณสามแยกบานนาง 
อัมพร ถึง คลองไผ หมูท่ี 5 บานขนงพระ
กลาง 
เปาหมาย 
ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร ยาว 500 เมตร พรอมบอพัก 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 750,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

32 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
87 ลำดับท่ี 50 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางรางวี บริเวณคุมเนินเขา
ถึง สะพาน หมูท่ี 8 บานหนองตะกู
เปาหมาย 
รางวีระยะทาง 1,500 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

33 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
90 ลำดับท่ี 56 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางรางวี บริเวณคุมบอโยก หมูท่ี 
10 บานตะเคียนทอง 
เปาหมาย 
รางน้ำรูปตัววี ยาว 1,500 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 350,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

34 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
91 ลำดับท่ี 60 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักน้ำ 
หมู 11 บานโบนันซา ซอยสไบทอง ถึง 
ครกใหญ 
เปาหมาย 
ทอขนาด 0.60*1.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

35 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
99 ลำดับท่ี 81 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดเจาะบอบาดาลภายในตำบล 
เปาหมาย 
บอบาดาล จำนวน 15 บองบประมาณ 
ปงบประมาณ  2565 
จำนวนเงิน 1,500,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองชาง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

  
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

36 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
232 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน
ชาง 
เปาหมาย 
พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 200,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

37 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 6 
ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก 
ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 บานประดูบาก
เปาหมาย 
ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร ยาว 635 เมตรพรอมบอพัก
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 800,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

38 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 7 
ลำดับท่ี 10 

ช่ือโครงการ 
โครงการเปาลางบอบาดาลระบบประปา
หมูบานพรอมวางทอเมนทหมูท่ี 9 
บานเขาจันทนหอม 
เปาหมาย 
บอบาดาล จำนวน 2 จุด 
1. คุมชินพันธ 
 สรางสรรค 
2. คุมหนาวัด 
 เขาจันทนหอม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

39 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 8 
ลำดับท่ี 14 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำบริเวณถนน
บายพาส หมูท่ี 14 บานปนทอง 
เปาหมาย 
ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร จำนวน 23 ทอน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

40 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 9 
ลำดับท่ี 16 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตังถังแชมเปญ 
หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล 
เปาหมาย 
ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

41 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 4 
ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก หมูท่ี 2บานขนงพระใต 
บริเวณสามแยกบานนางสาวละมอม 
โรงเรียนขนงพระใตถึงบริเวณบานนาย
นเรศ 
เปาหมาย 
วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ยาว 462 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,165,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

42 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 5 
ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถัง
ใหม) หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด 
(บริเวณคุมทุงลี) 
เปาหมาย 
ติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม) 
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาด 12 ลบม. 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 250,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

43 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 5 
ลำดับท่ี 3 

ช่ือโครงการ 
โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4 
บานคลองหินลาด (บริเวณบานนาย 
เทียนชัย นอยเลี้ยง)  
เปาหมาย 
เปลี่ยนทอเมนประปา ขนาดทอพีวีซี 2    
นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางประมาณ 
300 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

44 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 6 
ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 
โครงการเปลี่ยน ทอเมนประปา หมูท่ี 7 
บานประดูบาก (ภายในหมูบาน) 
เปาหมาย 
เปลี่ยนทอเมนประปา ขนาดทอพีวีซี 
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 150,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

45 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 6 
ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
บริเวณซอยขางวัดหนองตะกู หมูท่ี 8 
บานหนองตะกู 
เปาหมาย 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

46 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 7 
ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 9 
บานเขาจันทนหอม (บริเวณวัดเขา 
จันทนหอม)  
เปาหมาย 

ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด ⌀ 6 นิ้ว 
ลึก 150 เมตร ทอ PVC ชั้น 13.5 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 348,600 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

47 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 7 
ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 
โครงการวางทอ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 12 บานผาสุก บริเวณ หนา
บานนายเทียม 
เปาหมาย 
วางทอระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

48 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 8 
ลำดับท่ี 8 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) 
หมูท่ี 15บานทรัพยศรีมงคล 
(คุมสี่แยกพัฒนา) 
เปาหมาย 
กอสรางรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ขนาด 
กวาง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม.ลึก 1.80 
ม.พรอมปากตะแกรงเหล็ก 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,750,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

49 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 8 
ลำดับท่ี 9 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอ
ถังเหล็กทรงแชมเปญ หมูท่ี 15 
บานทรัพยศรีมงคล (บริเวณบานผูชวยศิริ
รัตน) 
เปาหมาย 
กอสรางระบบประปาหมูบาน 
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 
20 ลบม. สูง 20 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 400,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

50 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 9 
ลำดับท่ี 10 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลาเซลล 
ภายในตำบลขนงพระ 15 หมูบาน
เปาหมาย 
ติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลาเซลล 
15 หมูบาน จำนวน 150 ตน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 7,500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

51 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 9 
ลำดับท่ี 12 

ช่ือโครงการ 
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
พรอมพาดสายดับภายในเขตตำบลขนง
พระ 15 หมูบาน 
เปาหมาย 
ติดตั้งไฟฟาสองสวางพรอมพาด 
สายดับ 15 หมูบาน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

52 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 
10 ลำดับท่ี 13 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมวาง
ระบบประปา ภายในตำบลขนงพระ 
จำนวน 15 หมูบาน 
เปาหมาย 
ขุดเจาะบอบาดาล 
พรอมวางระบบประปา 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 5,250,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

53 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
104 ลำดับท่ี 9 

ช่ือโครงการ 
โครงการซอมสรางถนนลาดยางบริเวณ 
บานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ 
เปาหมาย 
ถนนลาดยาง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

54 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
111 ลำดับท่ี 32 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
บริเวณ ซอย ส.ส. หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด
เปาหมาย 
ถนนคอนกรีต กวาง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 247,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

55 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
114 ลำดับท่ี 40 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 3 บานบุกระเฉด บริเวณบานนาย
วิบูลย 
เปาหมาย 
ถนนคอนกรีต กวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 333,600 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

56 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
117 ลำดับท่ี 48 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีล 
และฉาบผิวลาดยาง บริเวณสี่แยกวัด ถึง 
บานผูชวยบัวริม หมูท่ี 4 บานคลองหิน
ลาด 
เปาหมาย 
ถนนลาดยางแคปซีล กวาง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,050,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

57 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
127 ลำดับท่ี 76 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 3 หมูท่ี 6 บานซับสวอง 
เปาหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

58 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
130 ลำดับท่ี 86 

ช่ือโครงการ 
โครงการซอมแซมถนนภายในหมูบาน 
หมูท่ี 7 บานประดูบาก 
เปาหมาย 
ถนนภายในหมูบาน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

59 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
134 ลำดับท่ี 98 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมวาง
ทอระบายน้ำ บริเวณซอยขางวัด 
หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 
เปาหมาย 
ถนนหินคลุก กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร พรอมวางทอ 
ระบายน้ำ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 600,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

60 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
135 ลำดับท่ี 100 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสรมิผิวจราจรแอลฟลลตกิคอ 
นกรีต (บริเวณถนน หมู 8 บานหนองตะกู 
เช่ือม หมู 15 บานทรัพยศรมีงคล) 
หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 
เปาหมาย 
ถนนกวาง 6 เมตร ความยาว 
3,500 เมตร แบงเปน 
- พ.ศ. 2562 
ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ. 2563 
ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ.2564 
ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ. 2565 
ยาว 700 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 600,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

61 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
138 ลำดับท่ี 105 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยชินพันธ 
สรางสรรค ถึง สามแยกบานคณุยายชายเขา 
หมูท่ี 9 บานเขาจันทนหอม 
เปาหมาย 
ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,235,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

62 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
147 ลำดับท่ี 131 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถังแชมเปญ บรเิวณวัด
ตะเคียนทอง หมูท่ี 10 บานตะเคยีนทอง
เปาหมาย 
ถังแชมเปญ ขนาด 20 คิว 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

63 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
148 ลำดับท่ี 135 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 
หมูท่ี 11 บานโบนันซา 
เปาหมาย 
เครื่องขยายพรอมดอกลำโพง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

64 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
153 ลำดับท่ี 149 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนน ลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต บริเวณสามแยกบานนายเงิน – บาน
นายทองเบ้ิม หมูท่ี 12 บานผาสุก 
เปาหมาย 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก กวาง 6 เมตร ยาว 
800 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,200,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

65 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
157 ลำดับท่ี 160 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนน ลาดยางแอสฟลทติก 
บริเวณสามแยกนางแฉลม ถึง นามบิน หมูท่ี 12 
บานผาสุก 
เปาหมาย 
ถนนคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,440,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

66 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
159 ลำดับท่ี 166 

ชื่อโครงการ 
โครงการซอมสรางถนนภายในหมูบาน 
หมูท่ี 13 บานประดูงาม 
เปาหมาย 
ถนนทุกเสนภายในหมูบาน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 650,000 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

66 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
162 ลำดับท่ี 174 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนน คอนกรีตบริเวณซอยบาน
นางสมควร หมูท่ี 14 บานปนทอง 
เปาหมาย 
ถนนลาดยาง กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 440,000 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

67 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
165 ลำดับท่ี 183 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตพรอมวางทอขามบริเวณเสนบานนาย
ตน–บายพาส หมูท่ี 14 บานปนทอง 
เปาหมาย 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
และทอขามถนน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 4,675,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

68 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
169 ลำดับท่ี 195 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางบรเิวณคุมสี่แยก – 
คุมซับตะเคียน หมูท่ี 15 บานทรพัยศรีมงคล
เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 576,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

69 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
175 ลำดับท่ี 4 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสราง หรือซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลติก หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 
(สามแยกขนงพระกลาง ถึง โบนันซา) 
เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 3,195 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 8,243,100 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

70 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
176 ลำดับท่ี 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอน 
กรีตสายบานขนงพระใต หมูท่ี 2 
ตำบลขนงพระ เช่ือม ตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 
เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,610,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

71 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
177 ลำดับท่ี 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟล      
ติกคอนกรีต สายบานซับสวอง หมูท่ี 6 
ตำบลขนงพระ เช่ือม ตำบลวังกะทะ อำเภอ 
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 3,325 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 8,578,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

72 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
11 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั้งการดเลน บริเวณสะพานขาว 
หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 
เปาหมาย 

การดเลน ระยะทาง 32 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 55,800 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

73 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
13 ลำดับท่ี 8 

ชื่อโครงการ 
โครงการซอมแซมถนนคอนกรตีโดยการเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรตี บริเวณซอยจานุกิจ 
หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด 
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 206,400 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

74 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
17 ลำดับท่ี 16 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
5 บานขนงพระกลาง บรเิวณซอยนายสาโรจน 
ปะพริก เช่ือมตอ หมูท่ี 11 บานโบนันซา 
บริเวณบานนายเดน โสภีผอง 
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4 เมตรยาว 860 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,777,400 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

75 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
18 ลำดับท่ี 20 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคุมหนองกรวด หมูท่ี 8 บานหนองตะกู
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตกวาง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.30 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 2,386,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

76 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
19 ลำดับท่ี 23 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยขางวัดหนองตะกู หมูท่ี 8 
บานหนองตะกู 
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตกวาง 6 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร 
และไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.50 
เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

77 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
21 ลำดับท่ี 27 

ชื่อโครงการ 
โครงการซอมแซมศาลาประชาคม 
หมูท่ี 11 บานโบนันซา 
เปาหมาย 

ศาลาประชาคม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 200,000 บาท - (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

78 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
22 ลำดับท่ี 31 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนายไม ถึง เขานอย หมูท่ี 12 
บานผาสุข 
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 789,200 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

79 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
24 ลำดับท่ี 36 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคุมสี่แยก ถึง คุมซับตะเคียน หมูท่ี 15 
บานทรัพยศรีมงคล 
เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 993,400 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

80 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2562 หนา 
25 ลำดับท่ี 39 

ชื่อโครงการ 
โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต บรเิวณจากบอขาว ถึง ลานธรรมบาน
เขาจันทนหอม หมูท่ี 15 บานทรพัยศรีมงคล
เปาหมาย 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,413 เมตร
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 2,882,500 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

81 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3/2563 หนา 
12 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
1 บานขนงพระเหนือ (ซอยขางประปาสวน
ภูมิภาค) 
เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 465 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 2,325 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ0.30 เมตร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,278,750 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองชาง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

82 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
181 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการสวมหมวกนิรภัยปลอดภยั 
100 เปอรเซ็นต 
เปาหมาย 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท - (ยกเลิก) 

งานปองกัน

ฯ 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

83 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
185 ลำดับท่ี 10 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนอำเภอ
ปากชอง 
เปาหมาย 

อำเภอปากชอง 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท - (ยกเลิก) 

สำนักงาน

ปลัดและ

อำเภอปาก

ชอง 

 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

84 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
186 ลำดับท่ี 12 

ชื่อโครงการ 
โครงการชวยเหลือผูประสบภยัดานการเกษตร
เปาหมาย 

เกษตรกรในตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 300,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

สำนักงานปลัด

(งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

85 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
187 ลำดับท่ี 13 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดัตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสมีา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาหมาย 

ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(สถานท่ีกลาง) 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
อบต.หนองน้ำ

แดง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

86 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2563 หนา 
17 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำองคการบริหารสวนตำบล 
ขนงพระ 
เปาหมาย 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคการ
บริหารสวนตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

87 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
188 ลำดับท่ี 1 

ชื่อโครงการ 
โครงการยุวสภาวัฒนธรรมและกลุมอาสา
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมตำบล 
เปาหมาย 

สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

88 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
188 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการสรางภมูิคุมกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม (วัคซีนวัฒนธรรมสรางภูมิคุมกันของ
สังคม) 
เปาหมาย 

จัดกิจกรรม Culture Vaccine 
ใหความรู ปญหายาเสพติด /การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

89 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
189 ลำดับท่ี 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
เปาหมาย 

เด็กไดแสดงผลงานทางวิชาการ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

90 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
190 ลำดับท่ี 7 

ชื่อโครงการ 
โครงการจดัสรรงบประมาณสมทบอาหากลางวัน
และอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรยีนท่ีขาด
แคลน 
เปาหมาย 

จัดซ้ืออาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
ใหโรงเรียน และศพด. 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

91 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
190 ลำดับท่ี 8 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนามเด็กเลน สรางปญญา 
เปาหมาย 

จัดซ้ือวัสดุกอสรางสนามเด็กเลนใหกับ 
ศพด. ในสังกัด อบต.ขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 150,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

92 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
193 ลำดับท่ี 15 

ชื่อโครงการ 
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
-การคัดกรองนักเรียน 
-ประชุมผูปกครอง 
-กิจกรรมเยี่ยมบานประสานสัมพันธ 
-วิจัยช้ันเรียน 
เปาหมาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและ 
มีคุณภาพสอดคลองกับบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 25,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

93 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
194 ลำดับท่ี 17 

ชื่อโครงการ 
โครงการประกันคณุภาพภายใน 
-การประเมินคณุภาพ 
มาตรฐานศูนยฯ 
-การนิเทศติดตาม 
เปาหมาย 

ผูดูแลเด็ก และเด็กมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
มาตรฐานของ สมศ. 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

94 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
195 ลำดับท่ี 18 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม 
แกคณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาท่ี 
และสมาชิกสภาอบต.ขนงพระ 
เปาหมาย 

กิจกรรมอบรมจริยธรรม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

95 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
195 ลำดับท่ี 19 

ชื่อโครงการ 
โครงการสภาเด็กและเยาวชน 
เปาหมาย 

จัดตั้งสภาเด็กและจัดกิจกรรมตาง ๆ
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

96 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
197 ลำดับท่ี 25 

ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
สูความเปนเลิศผานระบบ DLTV และ DLIT
เปาหมาย 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองลำตะคอง 5 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

97 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
203 ลำดับท่ี 41 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนสวนราชการโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตาม
โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเขต
ตำบลขนงพระ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (สพฐ.) 
เปาหมาย 

โรงเรียนในเขตตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

98 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
204 ลำดับท่ี 43 

ชื่อโครงการ 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรม
การออกกำลังกาย ตำบลขนงพระ 
เปาหมาย 

ชมรมการออกกำลังกายตำบลขนงพระ
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรดานการสานตอพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

99 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
237 ลำดับท่ี 1 

ชื่อโครงการ 
สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาหมาย 

จัดอบรมใหความรู 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท - (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรดานการสานตอพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 : ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

100 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
237 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
จัดนิทรรศการแสดงภูมิปญญาทองถ่ินตำบลขนง
พระ 
เปาหมาย 

จัดนิทรรศการ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

101 แผนงานสาธารณสุข 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
209 ลำดับท่ี 14 

ชื่อโครงการ 
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจขอมลูจำนวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสตัวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา ฯ 
เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

101 แผนงานสาธารณสุข 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
209 ลำดับท่ี 14 

ชื่อโครงการ 
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจขอมลูจำนวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสตัวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา ฯ 
เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 : ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 

 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

102 แผนงานสาธารณสุข 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
251 ลำดับท่ี 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 

จัดกิจกรรมการปลูกปา 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 5,000 บาท 

- (ยกเลิก) 
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

103 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
234 ลำดับท่ี 1 

ชื่อโครงการ 
อบรมใหความรูเรื่องกฎหมายเบ้ืองตนเก่ียวกับ 
การใชชีวิตประจำวัน 
เปาหมาย 

การอบรม 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

104 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
234 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
เวทีประชาคมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
เปาหมาย 

ประชาคมตำบล 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท - (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

105 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
215 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
เปาหมาย 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ เชน 
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

106 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
216 ลำดับท่ี 4 

ชื่อโครงการ 
โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
เปาหมาย 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 5,000 บาท 

- (ยกเลิก) 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 : ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

107 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
216 ลำดับท่ี 4 

ชื่อโครงการ 
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเขาแมชี 
หมู 6 บานซับสวอง 
เปาหมาย 

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเขาแมชี 
และอ่ืนๆ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 50,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 : ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

108 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
219 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 
จัดตั้งศูนยประสานงานทองเท่ียว 
ตำบลขนงพระ 
เปาหมาย 

ศูนยประสานงานการทองเท่ียว
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๐ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 : ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

109 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
220 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 
พัฒนาและสงเสรมิการทองเท่ียว บริเวณแกงหิน
เพลิง, ลำตะคอง 
เปาหมาย 

จัดกิจกรรมการลองแกงหมู 1–หมู 5
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๑ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 : ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

110 แผนงานแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
220 ลำดับท่ี 4 

ชื่อโครงการ 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 100,000 บาท - (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๒ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

111 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
222 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 
จัดทำสื่อประชาสัมพันธงานขององคการบริหาร
สวนตำบลขนงพระ 
เปาหมาย 

สื่อประชาสัมพันธ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 30,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๓ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

112 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
223 ลำดับท่ี 6 

ชื่อโครงการ 
ทองถ่ินจิตอาสาพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 15,000 บาท - (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๔ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

113 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
223 ลำดับท่ี 7 

ชื่อโครงการ 
ปกปองสถาบันสำคญัของชาต ิ
เปาหมาย 

จัดกิจกรรมปกปองสถาบัน 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท - (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๕ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

114 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
225 ลำดับท่ี 12 

ชื่อโครงการ 
กิจกรรมการตดิปายประชาสมัพันธกรณ ี
พบเห็นการทุจรติ 
เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๖ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

115 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
228 ลำดับท่ี 18 

ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมและประชาสัมพันธ 
ใหความรูเก่ียวกับภาษีตาง ๆ ของ อบต.
เปาหมาย 

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- (ยกเลิก) กองคลัง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๗ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

116 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
228 ลำดับท่ี 17 

ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 10,000 บาท - (ยกเลิก) กองคลัง 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๘ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

117 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
229 ลำดับท่ี 19 

ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
พนักงาน ลูกจางประจา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 
เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 20,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 6/2565 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๙ 
      
  

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 : ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

การเปล่ียนแปลง (ช่ือโครงการ รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย งบประมาณ) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

118 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) หนา 
230 ลำดับท่ี 20 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ
ดานหนาท่ีทาการ อบต.,บริเวณจดุแยกและ
จุดสำคญั ๆ ภายในตำบล 
เปาหมาย 

กลองวงจรปด 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2565 
จำนวนเงิน 400,000 บาท 

- (ยกเลิก) สำนักงานปลัดฯ 

ไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการ

ดำเนินการ 
ภายใน

ปงบประมาณ  
2565 
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