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

 

 

 

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

 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ     

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำโดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



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

 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) 

ครั้งที่ 3 /2561 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2559  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่   เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาฯ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดและให้ครบทุกด้านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการปฏิบัติที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการในพ้ืนที่  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
3/2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป 



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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แบบ ผ.07 



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)

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำนต่อแนวพระรำชด ำริ

   1.1 แผนงานการเกษตร - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม 0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 2,848,100 14 13,126,850 - - - - 31 15,974,950

รวม 17 2,848,100 14 13,126,850 0 0 0 0 31 15,974,950

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข(ผ.01) - - 5 620,000 2 320,000 2 320,000 9 1,260,000

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

   3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 4 80,000 4 80,000 4 80,000 12 240,000

รวม 0 0 10 720,000 7 420,000 7 420,000 24 1,560,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07



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)

      6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 6 140,000 6 140,000 6 140,000 18 420,000

      6.2  แผนงานบริหารงานคลัง - - 3 520,000 3 520,000 3 520,000 9 1,560,000

      6.3  แผนงานเคหะและชุมชน - - 3 520,000 2 20,000 2 20,000 7 560,000

รวม 0 0 12 1,180,000 11 680,000 11 680,000 34 2,540,000

     7.1  แผนงานการเกษตร - - 6 215,000 6 215,000 6 215,000 18 645,000

รวม 0 0 6 215,000 6 215,000 6 215,000 18 645,000

      8.1 แผนงานสาธารณสุข - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

      8.2 แผนงานการเกษตร - - 3 430,000 5 560,000 5 560,000 13 1,550,000

รวม 0 0 4 460,000 6 590,000 6 590,000 16 1,640,000

รวมท้ัง 6 ยุทธศำสตร์ 17 2,848,100 47 15,731,850 31 1,935,000 31 1,935,000 126 22,449,950

 6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 7. ยุทธศำตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

 8. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี





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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561   

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  ➢แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสร้างอาชีพและ
สร้างแนวคิดตาม
แนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมี
อาชีพและ
สร้างรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.1 บ้านขนงพระเหนือ 
ซอยนายทองพูน คำพลกรัง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 65 ม. 

96,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.1 บ้านขนงพระเหนือ 
คุม้คลองเสือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 43 ม. 

84,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ  
ม.1 บ้านขนงพระเหนือ 
- บริเวณห้าแยกประปา 
- บริเวณสี่แยกศาลเจ้าพ่อ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

สัญญาณไฟ
กระพริบ  
จำนวน 2 ชุด 

82,400 
อบต. 

- - - จำนวน
สัญญาณไฟ
กระพริบที่
ได้รับการ

ติดต้ัง 

การคมนาคม
ได้รับความ
สะดวกมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการเสริมผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ม.2 บ้านขนงพระใต้  
บริเวณคุ้มหลังโบสถ์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 177 ม. 

304,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยทุ่งลี ถึง ปากช่องแคมป์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 967 ม. 

- 2,900,900 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางและฉาบ
ผิวลาดยาง  
ม.4 บ้านคลองหินลาด 
บริเวณซอยนายชัย  
บุญรอด 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
ช่วงที่ 1 โครงการฉาบผิว
ถนนลาดยางแคปซีล  
กว้าง 4 ม. ยาง 156 ม. 
ช่วงที่ 2 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางแคปซีล 
กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. 

- 404,800 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายตุ่น 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 25 ม. 

37,500 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายประยูร 
– หนองครก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 145 ม. 

- 217,500 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 30 ม. 

45,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนางเปรียว 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 26 ม. 

39,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ม.6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 2 - เขาแม่ชี 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

- 1,601,650 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

12 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ม.6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 3 – เชื่อมบ้าน
หนองตะกู 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 780 ม. 

- 1,473,000 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 3 – ซอย 4 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 340 ม. 

- 665,000 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

14 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ  
ม.6 บ้านซับสวอง 
-บริเวณซอย 1 
-บริเวณสี่แยกเขาแม่ชี 
-บริเวณซอย 3 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกดิความ
สะดวก 

สัญญาณไฟ
กระพริบ  
จำนวน 3 ชุด 

111,000 
อบต. 

- - - จำนวน
สัญญาณไฟ
กระพริบที่
ได้รับการ

ติดต้ัง 

การคมนาคม
ได้รับความ
สะดวกมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้าน   
ม.6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย 
จำนวน 3 จุด 
พร้อมเดินสายดอก
ลำโพงฮอลตามแนว
เสาไฟฟ้า  
ระยะทาง 200 ม. 

34,800 
อบต. 

- - - จำนวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
ม.7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณซอยวัดวังน้ำทิพย์ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400 ม. 

- 569,000 
อบต. 

  จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  
ม.7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณสามแยกหน้าแรน
โชว์ – ซอยนายประภาส 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400 ม. 

162,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

18 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
ม.8 บ้านหนองตะกู บริเวณ
สามแยกหน้าวัดหนองตะกู – 
คุ้มอ่างทอง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

- 1,690,000 
อบต. 

- - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการปรับเกลี่ยบดทับคัน
ทางเดมิ  
ม.8 บ้านหนองตะกู 
บริเวณซอยข้างวัดหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

ถนนหินคลุก/
ลูกรัง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,120 ม. 

66,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

20 โครงการซ่อมแซมคอ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 บ้านหนองตะกู 
สะพานบริเวณบ้านผู้ใหญ่ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 
 

คอสะพานทั้ง 2 
ข้าง 

50,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม  
บริเวณคุ้มชินพันธ์
สร้างสรรค์ - คุ้มร่วมพัฒนา 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 775 ม. 

- 1,517,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

22 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยนางดวงใจ ชำนิจันทึก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 116 ม. 

154,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยนพพล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 
 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 153 ม. 

- 300,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยสายใจ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 230 ม. 

- 340,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยสามารถ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 175 ม. 

- 258,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยผู้ช่วยติ๊ก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 97 ม. 

- 190,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

27 โครงการเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
ม.12 บ้านผาสุข 
ซอยนายเงินถนนคอนกรีต
เดิม 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 153 ม. 

260,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ(ตัวยู) 
ม.13 บ้านประดู่งาม บริเวณ
ปากทางเข้าคุ้มโนนสวรรค์ – 
บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำมีความสะดวก 
รวดเร็วขึ้นและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำ 
(ตัวยู) 

ระยะทาง 85 ม. 

218,000 
อบต. 

- - - จำนวนราง
ระบายน้ำที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การระบายน้ำ
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น
และลดปัญหา
น้ำท่วมขังได้

มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561    

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณซอยเมษา 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 500 ม. 

- 1,000,000 
อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณคุ้มซับตะเคียน-  
คุ้มบ่อแดง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 300 ม. 

554,400 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ(รางวี)  
ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณคุ้มซับตะเคียน – 
บริเวณบ่อขาว 

เพ่ือให้การระบายน้ำ
มีความสะดวก 
รวดเร็วขึ้นและลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

รางระบายนำ้ (รางวี) 
ปากกว้าง 1.50 ม.

จำนวน 40 ท่อน และ
บ่อพัก คสล.ฝาเหล็ก
ตะแกรง จำนวน 2 

บ่อ 

550,000 
อบต. 

- - - จำนวนราง
ระบายน้ำ
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การระบายน้ำมี
ความสะดวก 

รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ำท่วม
ขังได้มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่  3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

➢แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เ พ่ื อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อำนวยการป้องกันและ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า เ พ่ื อ ล ด
อุบัติ เหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  

ตำบลขนงพระ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

อุบัติภัยทาง
ถนนได้มากข้ึน 

งาน
ป้องกันฯ 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เ พ่ื อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อำนวยการป้องกันและ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า เ พ่ื อ ล ด
อุบัติ เหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ตำบลขนงพระ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

อุบัติภัยทาง
ถนนได้มากข้ึน 

งาน
ป้องกันฯ 

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่  3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

➢แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
อาสาสมัครท้องถิ่น
ป้องกันไฟป่า 

เพ่ือให้ความรู้ในการ
จัดทำแนวกันไฟและ
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
ให้กับประชาชนในตำบล
ขนงพระ 

ตำบลขนงพระ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวน
อาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ

สามารถทำแนว
ป้องกันไฟป่าได้ 

งาน
ป้องกันฯ 

4 โครงการอุดหนุน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอำเภอ
ปากช่อง 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ระดับอำเภอ ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน 
และอ่ืนๆ 

อำเภอ 
ปากช่อง 

- 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวน
ประชาชนผู้
ได้รับความ
เดือดร้อนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถให้
ความช่วยเหลือ

ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อนได้

มากขึ้น 

สำนักปลัด
และอำเภอ
ปากช่อง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ➢แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5. โครงการจัด
การศึกษาสำหรับ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) 

เพ่ือดำเนินโครงการจัด
การศึกษาสำหรับของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 
 

ศพด.สังกัด 
อบต.ขนงพระ 

- 171,760 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับการ

อุดหนุน 

จัดการศึกษา
สำหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)มี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ➢แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไอโอดีน ของ
ประชาชน 
ตำบลขนงพระ 
 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

- 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวนผู้ป่วย
ขาดสารไอโอดีน 

ลดลงร้อยละ 
90 

ปัญหาการขาด
ไอโอดีนลด

น้อยลง 

กองสาธาฯ 

7. โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานและ
บริหารจัดการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ดำเนินงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินใน 
อปท. 
 

อบต.ขนงพระ - 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

จำนวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

ลดลงร้อยละ 
10 

ระบบบริการ
การแพทย์

ฉุกเฉินใน อปท.
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองสาธาฯ 

8. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

- 105,000 
อบต. 

- - จำนวนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

ลดลง 

จำนวนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

ลดลง 

กองสาธาฯ 

 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

➢แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

9. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กภายในตำบล 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 97,500 
อบต. 

- - จำนวนผู้ที่มี
ปัญหา

โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก
ลดลงร้อยละ 

10 

แม่และเด็กมี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ขึ้น 

กองสาธาฯ 

10. โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี   
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

เพ่ืออบรมและรณรงค์
ให้ความรู้และลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก  

ตำบล 
ขนงพระ 

- 97,500 
อบต. 

- - จำนวนผู้ติดเชื้อ
เอดส์ลดลงร้อย

ละ 10 

ปัญหาการ
แพร่เชื้อ

เอดส์จากแม่
สู่ลูกลดลง 

กองสาธาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ที ่ 2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ➢แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

11. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้
พิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ช่วยเหลือตนเอง
ได้ 
 

ผู้พิการ 
ตำบลขนงพระ 

- 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวนผู้พิการที่
ได้รับการ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้พิการได้รับ
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการจ้างที่
ปรึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ  

เพ่ือจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง   

ผลการวิจัย - 20,000 20,000 20,000 จำนวนเล่ม
ผลการวิจัย 

การปฏิบัติงาน
มี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

2. กิจกรรมมอบเกียรติ
บัตรให้กับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ให้การ
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่บำเพ็ญประโยชน์
ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จำนวนผู้
ได้รับมอบ
เกียรติบัตร
เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 5 

การปฏิบัติงาน
มี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3. โ ค ร ง ก า ร จั ด เ ว ที
ป ระ ช าค ม เ พ่ื อ ก า ร
จัดทำแผนพัฒนา  

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่
เป็ นมาตรฐานสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดทําแผนชุมชนและ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

อบต.ขนงพระ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวน
ประชาชนที่

เข้าร่วมการจัด
เวทีประชาคม
เพ่ือการจัดทำ

แผน  

ป ระช าช น ได้
แ ส ด ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น แ ล ะ
ร่ ว ม กั น แ ก้ ไข
ปั ญ ห า ข อ ง
ชุมชน  

สำนักปลัด 
อบต. 

4. กิจกรรมการติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่ วน
ร่วม ในการป้ องกันการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ แ ส ด ง
เจตนารมณ์ ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  
 

อบต.ขนงพระ - 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง  

ปั ญ ห า ก า ร
ทุจริตลดน้อยลง 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ เพ่ิมพูนความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบั งคับ การประชุ มสภ า
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

อบต.ขนงพระ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.
มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎ และ
ระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

6. กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ื อ ส ร้ า งก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ การทํ างาน
ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความเข้าใจในการทํางานตาม 
บทบาทและอํานาจหน้าที่  
และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

อบต.ขนงพระ - 20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.
มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎ และ
ระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7. โครงการอบรม
และ
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีต่าง ๆของ 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนใน
เขต อบต.ขนงพระได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน การ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเรื่องภาษี และ
แก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ  

คู่มือการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

อบต.ขนงพระ
สามารถ

จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมมากข้ึน 

องค์กร
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และสามารถ
จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

8. โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ทํา
หน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

อบต.ขนงพระ - 10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
จ้างและการ
ปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส
มากขึ้น 

กองคลัง 

9. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ การจัดทำหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

อบต.ขนงพระ - 500,000 
อบต. 

 

500,000 
อบต. 

 

500,000 
อบต. 

 

ระบบแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การจัดเก็บ
รายได้มี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการซ่อมแซม
พัฒนาระบบจราจร 

เพ่ือซ่อมแซมพัฒนาระบบ
จราจรภายในตำบลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ระบบจราจร
ภายในตำบล 

- 500,000 
อบต. 

 

- - ปัญหาจราจร
ภายในตำบล
ลดลง 

การจราจร
ภายในตำบลมี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการจัดทำค่า
พิกัดแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เพ่ือดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่
แต่ละหมู่บ้านภายในเขต
รับผิดชอบ จำนวน 15 
หมู่บ้าน 
 

ตำบลขนงพระ - 10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

พ้ืนที่ดำเนินการ
แบ่งเขต 

การ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการวิเคราะห์
น้ำบาดาล 

เพ่ือวิเคราะห์น้ำบาดาลใน
การวัดค่าคุณภาพให้
ปลอดภัยสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

ตำบลขนงพระ - 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ระดับคุณภาพ
น้ำบาดาลมี
คุณภาพสูงขึ้น
ร้อยละ 5 

น้ำบาดาลมี
ความสะอาด

ปลอดภัย
เหมาะกับการ

อุปโภค 
บริโภคมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

➢แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

13 ทุนการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ อบต.ขนง
พระ 
 

อบต.ขนงพระ - 40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

จำนวนพนักงาน
ส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำที่
ได้รับ
ทุนการศึกษา 

บุคลากร
ภายในองค์กร

ได้รับ
การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 ➢แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ทำก้อนเชื้อเห็ดโคน 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ การฝึก
ปฏิบัติ การทำก้อนเชื้อ
เห็ดโคนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มเกษตรกร
ตำบลขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวนสมาชิก
กลุ่มผลิต
เห็ดโคน 

เกษตรกรมี
รายไดเ้พ่ิมมาก

ขึ้น 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

2. โครงการประชุม
ประชาคมจัดทำ
แผนเตรียมความ
พร้อมเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยแล้ง
ด้านการเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
องค์ความรู้ ขีดความสามารถ
และทักษะต่างๆที่พร้อมรับมือ
กับสาธารณภัย การวางแผน
การใช้ที่ดนิเพ่ือลดผลกระทบ
จากภัยแล้ง การบริหาร
จัดการในสภาวะฉุกเฉิน การ
ฟ้ืนฟูวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือ
นำมาวางแผนการจัดสรรน้ำ
และแผนการเพาะปลูกฤดูแล้ง 

หมู่ 
๔,๖,๗,๘,๙,๑

๕ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวน
เกษตรกรที่

ได้รับการวาง
แผนการ

ป้องกันภัย
แล้ง 

เกษตรกรมีการ
วางแผนการ

ผลิตและพร้อม
รับมือกับ

สถานการณ์ภัย
แล้งมากขึ้น 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

➢แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ การ
ฝึกปฏิบัติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานของกลุ่ม วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้
สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มนำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวนกลุ่ม
วิสาหกิจ

ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง สามัคคี
มีอำนาจต่อรอง
ทางสินค้ามาก

ขึน้ 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

4. โครงการศึกษาดู
งานการเลี้ยงโคเนื้อ
และการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด 

เพ่ือปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและ
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวน
เกษตรกรที่
ร่วมศึกษาดู

งาน 

เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้ใน
ครวัเรือนและ
ลดค่าใช้จ่าย
ได้มากข้ึน 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 

แบบ ผ. ๐1 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

➢แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5. โครงการศึกษาดู
งานการปลูกมัน
สำปะหลังแบบน้ำ
หยด 

เพ่ือปรับปรุงการปลูกมัน
สำปะหลังในฤดูแล้วหรือ
พ้ืนที่น้ำน้อย 

วิสาหกิจชุมชน
มันสำปะหลัง
แปลงใหญ่ 

ตำบลขนงพระ 

- 45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

จำนวน
เกษตรกรที่
ร่วมศึกษาดู

งาน 

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ

จัดการระบบน้ำ
หยดและเพ่ิม
ผลผลิตได้มาก

ขึ้น 
 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

6. โครงการตลาดสี
เขียว 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูก
พืชปลอดภัยให้มีตลาด
ค้าขายสินค้าการเกษตร
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

เกษตรกรตำบล
ขนงพระ 

- 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการตลาด
สีเขียว 

กลุ่มเกษตรกรมี
ตลาดจำหน่าย
สินค้ามากขึ้น 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
➢แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการพัฒนาความรู้
ในการคัดแยกขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสีย 

เพ่ืออบรมพัฒนา
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำ
เสียให้แก่ประชาชน 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ปริมาณขยะ
ตกค้างลดลง 

ประชาชน
ได้รับความรู้
เรื่องการคัด
แยกขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำ
เสียมากขึ้น 

กองสาธาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

➢แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการ   
น้ำคือชีวิต:ศาสตร์
พระราชาแปลง
เกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 
 

เพ่ือจัดหาที่ว่างเปล่าทำแปลง
เกษตรผสมผสานและพัฒนา
แหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
พอเพียงจัดประชุมประชาคม
คัดเลือกคนยากจนที่มีความ
มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง เข้าทำกิน
ในแปลงที่ดินตามแนวทาง
เกษตรผสมผสาน เพื่อให้มี
รายได้มัน่คง คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ครอบครัวอบอุ่นสู่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน

ทำกิน 

ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพและที่
ทำกิน สร้าง
ความมั่นคง
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 
งาน

ส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  

แบบ ผ. ๐1 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

➢แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการล้อมรั้ว
พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร
ท้องถิ่น ๕๒๗ 
ไร่ 

เพ่ือกำหนดขอบเขตให้มีความ
ชัดเจน ปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ 
เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ด้าน
สมุนไพร แหล่งอาหารของคนใน
ชุมชน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ ปกปักรักษาทรัพยากร
ให้คงอยู่และสร้างระบบนิเวศใน
ชุมชน 
 

ป่าทุ่งรกฟ้า 
ม.1 บ้าน
ขนงพระ
เหนือ 

- - 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

การบุกรุก
และการ

ลักลอบตัด
ไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะ
ลดลง ร้อย

ละ 10 

พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร

ท้องถิ่นได้รับ
การดูแลรักษา

มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

➢แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการสำรวจ 
ศึกษาพืชสมุนไพรสู่
มาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพ่ือสำรวจพันธ์ไม้ สมุนไพรใน
ชุมชน ขึ้นทะเบียนพรรณไม้ 
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ปราชญ์ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ตำบล 
ขนงพระ 

- - 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวนพืช
สมุนไพรที่
ได้รับการ
รวบรวม 

มีแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรและ

แปรรูป
ผลิตภัณฑ์สร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

5 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการนัก
อนุรักษ์น้อย 

เพ่ือฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก
การเป็นนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายในตำบล 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จำนวนกลุ่ม
เยาวชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

เยาวชนมี
จิตสำนึกรักใน
ทรัพยากร หวง

แหนและใช้
ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2561  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

➢แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการถ่ายทอด
ความรู้ วิทยาการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพ่ือนำเสนอผลการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ
ชุมชน และประชาชน
ทั่วไป เกิดความรู้ความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ตำบล 
ขนงพระ 

- 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จำนวนผู้เข้า
รับการศึกษา

เรียนรู้ 

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
ท้องถิ่นและเกิด

ความรักใน
ทรัพยากร 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะทำงาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖2 : จำนวน 5  ตัว) 

- 
 

48,000 - - สำนักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงานขนาดกลาง  
ขาชุปโครเมี่ยม 
(ปี 62 : จำนวน 9 ตัว) 

- 45,000 - - สำนักปลัด 

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีพนัก
พิงสูง ระดับผู้บริหาร 

เก้าอ้ีพนักพิงสูง ระดับ
ผู้บริหาร มีล้อเลื่อน ปรับ
ระดับได้ 
(ปี 62 : จำนวน 1 ตัว) 

- 6,500 - - สำนักปลัด 

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาชั้นเก็บ
แฟ้ม ชนิด 40 ช่อง 

ชั้นเก็บแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง 
(ปี ๖2 : จำนวน 3  หลัง) 

- 
 

18,000 - - สำนักปลัด 

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One  สำหรับงานสำนักงาน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
(ปี 62 : จำนวน 2 เครื่อง) 

- 34,000 - - สำนักปลัด 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะประชุม โต๊ะประชุม ขนาด 6 คน 
ประกอบด้วย   
-โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า  
150*70*70  ซม. 
-เก้าอ้ีแบบมีพนักพิง ที่นั่งบุ
นวม  จำนวน 6 ตัว 
(ปี ๖2 : จำนวน 1 ชุด ) 

- 
 

22,000 - - สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ปี 62 : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี 63 : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี 64 : จำนวน 5 หลัง) 

- 39,500 39,500 39,500 กองคลัง 

8 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารเหล็กแบบ
บานเลื่อนกระจก 
แบบ 3 ชั้น 

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  
-แบบ 3 ชั้น  
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ปี 62 : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี 63 : จำนวน 5 หลัง) 
(ปี 64 : จำนวน 5 หลัง) 

- 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แผนงาน
บริหารงานคลัง  

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะทำงาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖2 : จำนวน 1  ตัว) 
 

- 
 

8,000 - - กองคลัง 

10 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงานขนาดกลาง  
ขาชุปโครเมี่ยม 
(ปี 62 : จำนวน 2 ตัว) 

- 10,000 - - กองคลัง 

11 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 

เพ่ือจัดหารถบรรทุก
ขยะ 
 

รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
แบบอัดท้าย 
(ปี 62 : จำนวน 1 คัน) 
(ปี 63 : จำนวน 1 คัน) 

- 
 

2,400,000 2,400,000 - กอง
สาธารณสุข 

ฯ 

 
 

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิงต่างๆ 
เช่น สายดับเพลิง, 
ข้อต่อ, ข้อแยก, 
หัวฉีดดับเพลิง, ถัง
เคมีและอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

- 
 

20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะทำงาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖2 : จำนวน 1  ตัว) 

- 
 

8,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

14 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  
 (ปี 62 : จำนวน 2 ตัว) 

- 7,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

15 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาพัดลมติด
ฝาผนัง 

พัดลมติดฝาผนัง   
ขนาด 16 นิ้ว   
(ปี ๖2 : จำนวน 10 ตัว) 

- 
 

15,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

16 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพ่ือจัดหาโทรทัศน์ 
แอล อี ดี 

โทรทัศน์ แอล อี ดี  
ขนาด 32 นิ้ว 
(ปี ๖2 : จำนวน 4 เครื่อง) 

- 
 

10,200 - - กอง
การศึกษาฯ 

17 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานสำนักงาน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
(ปี 62 : จำนวน 1 เครื่อง) 

- 16,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

แบบ ผ. ๐8 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ปี 62 : จำนวน 1 เครื่อง) 

- 4,300 - - กอง
การศึกษาฯ 

19 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   
สำหรับงานประมวลผล 
 (ปี 62 : จำนวน 1 เครื่อง) 

- 21,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

20 แผนงานการ
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑอ่ื์น ๆ เพ่ือจัดหาเครื่องสูบ
น้ำแบบจุ่มน้ำได้
(ซับเมิร์ส) 

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้
(ซับเมิร์ส)พร้อมอุปกรณ์ 
 

- 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 
(ยังไม่รวม
ยอดใบสรุป
ปะหน้า) 

 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
         โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอยบ้าน
นางรำพึง เกิดจันทึก   
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

132,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนางรำพึง  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 ม. 
ยาว  53  ม. 

79,500 
อบต. 

- - - จำนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 

แบบ ผ. ๐1 



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

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
         โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บริเวณซอยบ้านนายธง
ถึงบ้านนายหลง  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 3.60 ม.  
ยาว 309 ม. 

200,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายธง  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว  309 ม. 

- 463,500 
อบต. 

- - จำนวนถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๔๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
         โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายดำรงด์  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 50 ม. 

66,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
ซอยบ้านนายดำรงค์ คล้อย
จันทึก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 3  ม.  
ยาว 45 ม. 

67,500 
 อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๔๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
         โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอยบ้าน
นายกิตติทัต ปิ่นสันเทียะ  
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

1,100,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.10 บ้านตะเคียนทอง  
บริเวณซอยนายกิตติทัต  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.  

ยาว 587 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.  

ยาว 152 ม. 

- 1,402,000 
อบต. 

- - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๔๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.11 ซอยสไบทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
ก้าง 4 ม.  
ยาว  400 ม. 

- 880,000 
อบต. 

- - จำนวนถนนที่
ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.11 บ้านโบนันซ่า  
บริเวณซอยสไบทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 678 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,695,000 
อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๕๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ 
แคปปิตอลเจ สามแยกฤทธา 
สามแยกกลุ่มโคกน้อย หมู่ 
11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ไฟกระพริบ 
จำนวน 3 ชุด 

24,000 
อบต. 

- - - จำนวนไฟ
กระพริบ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ  
ม.11 บ้านโบนันซ่า 
-บริเวณแคปปิตอลเจ  
-สามแยกฤทธา  
-สามแยกกลุ่มโคกน้อย  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ไฟกระพริบ 
จำนวน 3 ชุด 

67,400 
อบต. 

- - - จำนวนไฟ
กระพริบ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๕๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 
 ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               โครงการเดิม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณประโยชน์   
ม.7 บ้านประดู่บาก  
บริเวณบ้านกำนันทอง  

เพ่ือให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวก
และประชาชนมี
น้ำในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกบ่อ
สาธารณะ 

- - 150,000 
อบต. 

- บ่อท่ีได้รับ
การขุดลอก 

น้ำไหลเวียน
สะดวก รวดเร็ว

ขึ้น 

กองช่าง 

 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณประโยชน์   
ม.7 บ้านประดู่บาก  
บริเวณบ่อกำนันทอง  

เพ่ือให้น้ำไหลเวียน
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกบ่อ
สาธารณะ 
ขนาดบ่อกว้าง 
38 ม.  
ยาว 47 ม. 

300,000 
อบต. 

- - - บ่อท่ีได้รับ
การขุดลอก 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

แบบ ผ. ๐1 



                                                                                                    หน้า ๕๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ➢แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการเดิม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

8. โครงการเยาวชนร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เยาวชนในตำบลขนงพระ 
 

จัดอบรมให้
ความรู้และสร้าง
จิตสำนึก 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
ลดน้อยลง 

ลดปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชน 

สำนักปลัด 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

8. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและหมู่บ้านใน
เขตตำบลขนงพระ 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนและ
ประชาชนในตำบล
ขนงพระ 
 

จัดอบรมให้
ความรู้และสร้าง
จิตสำนึก 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
ลดน้อยลง 

ลดปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชน 

สำนักปลัด 

 


