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ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน า
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้นั้น  แต่เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณท่ีจะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
การพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ก าหนดให ้“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา 
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนา 
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบางโครงการมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
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หลักการและเหตุผล 
*************************** 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 ไปแล้วนั้น 

   แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้
บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้
สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี 
โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน า
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ก าหนดให้ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
      เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย         

   ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ  พระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

   ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระต่อไป  
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

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

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 4 864,800.00 5 1,600,000.00 0 0.00 9 2,464,800.00

2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 0 0.00 0 0.00 17 10,620,000.00 7 5,489,200.00 0 0.00 24 16,109,200.00

      และการโยธา (ผ.02 )
รวม 0 0.00 0 0.00 21 11,484,800 12 7,089,200 0 0.00 33 18,574,000 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0 0.00 1 300,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 3 400,000.00
รวม 0 0.00 0 0.00 1 300,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 3 400,000.00

รวมทัง้หมด 0 0.00 0 0.00 22 11,784,800.00 13 7,139,200.00 1 50,000.00 36 18,974,000

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา                                                                  หน้า    3

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตืมและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562

2. ยุทธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

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

                                                                                                                                                                                                                                                     

3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มคุีณภำพชวีิตทีด่แีละอยู่ดว้ยกันอย่ำงมคีวำมสุข



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้า
จากล้าตะคลอง 
พร้อมวางท่อส่งน้้า     
หมู่ที ่1 บ้านขนงพระเหนือ 
บริเวณคุ้มฟาร์มโชคชัย 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ 

การอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

เครื่องสูบน้้า 
พร้อมอุปกรณ์

ติดต้ัง 

- - - 300,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการ

อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ

มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที ่3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณหน้าบ้าน 
นายเสริมศักดิ์ ภักดี 
 

เพ่ือให้การระบายน้้า 
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ท่อระบายน้้า 
จ้านวน  

40 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  
จ้านวน 4 บ่อ 

- - 108,700 - - การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที ่3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณคุ้มวัดแก่งกลางดง 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล - - 300,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ

มากขึ้น 

กองช่าง 

4 อุดหนุนโครงการเพ่ิมเฟสไฟฟ้า 
หมู่ที ่5 บ้านขนงพระกลาง  
บริเวณซอยนายหอม โตจันทึก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี  
พร้อมใช้งาน 

หม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- - 
 

156,100 - - จ้านวน 
หม้อแปลง
ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค

สาขาปากช่อง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 
บริเวณคุ้มบ้านผู้ใหญ่ 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ 
การอุปโภค

บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

บ่อบาดาล - - 300,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ

มากขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 2/2563 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา 6 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานพรอม
ยายถังเหล็กทรงแชม
เปญ (ถังเดิมมาติดต้ัง
ใหม) หมูท่ี 8 บาน
หนองตะกู และขุดเจาะ
บอบาดาล 

เพื่อให
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภคอยาง

ท่ัวถึง 

กอสรางระบบประปาหมูบานพรอม
ยายถังเหล็กทรงแชมเปญ (ถังเดิมมา
ติดตั้งใหม) ความลึกบอ 150 เมตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 น้ิว ทอ 
PVC ช้ัน 13.5 มอก.17-2532 

หรือจะตองไดปริมาณน้ำไมนอยกวา 
5 ลบ.ม./ซม. รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการขององคการ
บริหารสวนตำบลขนงพระ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความพึง

พอใจไมนอย
กวา 80% 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอมาก

ขึ้น 

กองชาง 

7 โครงการวางทอเมนต
ประปาหมูบานหมูท่ี 9 
บานเขาจันทนหอม 
บริเวณซอยถ้ำอิติปโส 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภคอยาง

ท่ัวถึง 

ทอเมนตประปา - - - 300,000 - ประชาชนมี
ความพึง

พอใจไมนอย
กวา 80% 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอมาก

ข้ึน 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
บริเวณบ้านหลังคาแดง  
ถึง โค้งบ้านเสี่ยธงชัย 
หมู่ที ่12 บ้านผาสุข  
 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

- - 
 

- 200,000 - จ้านวน 
เสาไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

9 อุดหนุนโครงการ 
เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ที ่12 บ้านผาสุข  
บริเวณซอยนายไม้ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน 

 

หม้อแปลง 
ไฟฟ้า 

- - 
 

- 300,000 - จ้านวน 
หม้อแปลง
ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการเดินทาง 

 
 
 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 

รวม 9 โครงการ - - 864,800 1,600,000 - - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
บริเวณซอยนายค้ารณ  
แจ้งไพร 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 145 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 

- - 210,700 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการเสริมผิวถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
บริเวณซอยบ้านใหญ่
ธรรมชาติ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 

ช่วงที่ 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 72 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 

กว้าง 5 เมตร        
ยาว 70 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 
 

- 
 

- - 380,800 - 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
บริเวณทางไป รพ.สต. 
ขนงพระเหนือ (ต่อจากเส้นเดิม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 277,700     - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
ถนนสายบ้านนา –  
ขนงพระเหนือ  
บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 433,100     - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
บริเวณซอยอารีเขาใหญ่ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 435 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

- - 1,193,200 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณซอยจานุกิจ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 57 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.20 เมตร 
  

- - 106,600     - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนางเปรียว 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 55 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.20 เมตร 
 

- - 83,300 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการทิ้งหินใหญ่ 
กันน้้ากัดเซาะถนนพัง  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณฟาร์มม้าพรอนันต์ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

 
 

ผนังกันน้้ากัดเซาะ
ถนนขนาดยาว  

80 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร  

- - 311,500 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยเจ๊ติ๋ม 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.30 เมตร  
 

- - 496,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยบ้านนายอ้าเภอ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

- - 388,900 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยนายสนอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.20 เมตร 
 
 

- - 91,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยนางบัว ศรีขุนทด 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 20 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.20 เมตร 
 
 

- - 31,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยนายสมจันทร์ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

 
 

- - - 233,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๔ 
      
  

 

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยนายสมคิด 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 63,600 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
บริเวณถนนหมู่ที่ 8 เชื่อม  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

- - 3,180,000 3,180,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่10บ้านตะเคียนทอง 
บริเวณซอยบางจาก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

  

- - 491,200 640,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
บริเวณซอยแคปปิตอลเจ  
ถึง ถนน อบจ.ขนงพระ  
ถึง บ้านไร่ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 1,673,700 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่12 บ้านผาสุข 
เชื่อมต่อซอยศาลเจ้าพ่อ
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 450 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 1,272,100  - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
บริเวณซอย 
บ้านพี่ดวงใจ 
(ต่อจากเส้นเดิม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. พ.ศ. 2563 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 64 เมตร 
2. พ.ศ. 2564 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 60 เมตร 

- - 96,300 96,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณซอยเมษา 
(ต่อจากเส้นเดิม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. พ.ศ.2563 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 133 เมตร 
2. พ.ศ.2564 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 420 เมตร 

- - 283,700 895,800 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม 20 โครงการ - - 10,620,000 5,489,200 - - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ้าองค์การ 
บริหารส่วนต้าบล 
ขนงพระ 
 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 

อบต.ขนงพระ ให้มี
บุคลากรที่สามารถ

ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสา 
ภัยพิบัติ
องค์การ

บริหารส่วน
ต้าบล 

ขนงพระ 

- - 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ จ้านวน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๐ 

ของเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่

ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที่

เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

2 โครงการฝึกทบทวน 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ้าองค์การ 
บริหารส่วนต้าบล 
ขนงพระ 
 

เพื่อฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติให้มีศักยภาพและ

ความเข้มแข็ง มีบุคลากร 
ที่สามารถช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการบรรเทา 

สาธารณภัยอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสา 
ภัยพิบัติ
องค์การ

บริหารส่วน
ต้าบล 

ขนงพระ 

- - - 50,000 50,000 จ้านวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ จ้านวน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๐ 

ของเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏบิัต ิ
หน้าที่ช่วยเหลือ 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

รวม 1 โครงการ - - 300,000 50,000 50,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๘ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างานหมุนได้ 
(ปี 63 : จ้านวน 3 ตัว) 
 
 

- - 7,500 - - ส้านักงานปลัด  

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด  4  ฟุต 
(ปี 63 : จ้านวน 1 ตัว) 
 
 

- - 6,000 - - กองคลัง  

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างานหมุนได้ 
(ปี 63 : จ้านวน 1 ตัว) 
 
 

- - 2,000 - - กองคลัง 

รวม - - 15,500 - - - 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๙ 
      
  

 
 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
 

 

 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

**************************** 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 72 ล้าดับที่ 5 ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เหตุผล : เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปาบริเวณ หมู่ 1  
คุ้มหน้าโรงเรียน 
วัดขนงพระเหนือ 
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ระบบประปา - 
 

- 250,000 - - ระบบประปา 
มีระสิทธิภาพ 

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้้า
ท้าการเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 28 ล้าดับที่ 48) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
เหตุผล : เปลี่ยนแปลงงบประมาณการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

1 โครงการก่อสร้างบ้านพัก
พนักงานส่วนต้าบล  
ณ บริเวณท่ีท้าการ
องค์การบริหารส่วน 
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของ

พนักงาน 
ส่วนต้าบล 

บ้านพักพนักงาน 
ส่วนต้าบล 

- - 1,600,000 1,600,000 - จ้านวน
บ้านพัก

พนักงานที่
ก่อสร้างเพ่ิม 

พนักงานส่วน
ต้าบลได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ข้อความใหม่ (หน้า 108 ล้าดับที่ 23) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยยายจ่าย 
เชื่อม ซอยย่ามาก ถึง  
ท่าน้้าท่าขุด หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 287 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
852.50 ตร.ม. 

- - 452,000 - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 148 ล้าดับที่ 136) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสามแยก
บ้านนางภาวิณี  
ถึง บ้านนายแฉล้ม  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 730 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 1,922,900 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

ข้อความใหม่ (หน้า 161 ล้าดับที่ 169) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณซอย 
บ้านนายประทวน 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 
 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 185 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร  

- - 61,000 244,250 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 23 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 

**************************** 
  ตามองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 2/2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5 
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
 

ประกาศ  ณ วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
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