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ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพ
ปัญหาในพื้นที่บริบททางสงัคมได้มีการเปลีย่นแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่
ปรากฏอยู่ในแผนท้องถ่ินที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง การพัฒนา หรือรายละเอียดของ
โครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินไปจัดท างบประมาณตามปีที่
ก าหนดไว้ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้ “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” 
หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน นั้น 

  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมคีวามสมบรูณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระจึงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งโครงการพัฒนาและ
ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
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หลักการและเหตผุล 
*************************** 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และ
ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น 

   แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลีย่นแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถ่ินที่ประกาศใช้บังคับ 
หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญ
เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะ
โครงการที่จะน าไปงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ก าหนดให้ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน   
      เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน อ าเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย         

   ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  
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ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้”  

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  

   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระจึงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระต่อไป  
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบรหิารส่วนต 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)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19,363,900 13 19,363,900
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0 1 2,381,100 16 7,944,600 20 17,675,350 37 28,001,050
      และการโยธา

รวม 0 0 0 0 1 2,381,100 16 7,944,600 33 37,039,250 50 47,364,950 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,250,000 1 2,250,000
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2,250,000

7.1 แผนงานการเกษตร 2 40,000 2 40,000
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 40,000

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 1 2,381,100 16 7,944,600 36 37,039,250 53 49,654,950

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                  หน้า  3

ยุทธศำสตรท์ี่ 7 ยุทธศำสตรเ์สรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตืมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2563

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรด้์ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3/2563

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

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

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมอืงที่ดี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 
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 โครงการวางท่อ 
ระบายน ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2  
บ้านขนงพระใต้  
บริเวณสามแยก 
บ้านนางสาวละม่อม 
โรงเรียนขนงพระใต้ ถึง 
บริเวณบ้านนายนเรศ   
 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
อุดตันของขยะ  
เพ่ือเปิดทาง 

น ้าไหลและการ
ระบายน ้าในพื นที่

ที่มีปัญหา 
น ้าท่วมขัง 

 
 

 
 

วางท่อ 
ระบายน ้า
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  

0.60 เมตร  
ยาว 462 เมตร 

- - - - 1,165,300 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

การระบายน ้า
ในช่วงฤดูฝน 
มีการคล่องตัว
และไม่ปัญหา 
มีน ้าท่วมขัง 
ในกลุ่มพื นที่
เป้าหมาย 

กองช่าง 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั ง 
ถังแชมเปญ  
(เปลี่ยนถังใหม่)  
หมู่ที่ 3  
บ้านบุกระเฉด 
(บริเวณคุ้มทุ่งลี)  
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ติดตั งถังแชมเปญ 
(เปลี่ยนถังใหม่) 

หอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ 

ขนาด 12 ลบม. 

- - - - 250,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

3 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 
(บริเวณบ้านนาย
เทียนชัย น้อยเลี ยง)  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่าง
พอเพียง 

เปลี่ยนท่อเมน
ประปา ขนาด
ท่อพีวีซี 2 นิ ว  

ชั น 8.5 ระยะทาง
ประมาณ  

300 เมตร 
 
 

- - - - 50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖ 
      
  

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) 

4 โครงการเปลี่ยน 
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 7  
บ้านประดู่บาก 
(ภายในหมู่บ้าน)  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่าง
พอเพียง 

เปลี่ยนท่อเมน
ประปา  

ขนาดท่อพีวีซี  
2 นิ ว ชั น 8.5 

ระยะทาง
ประมาณ 

1,500 เมตร 
 

- - - - 150,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

5 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
บริเวณซอยข้างวัด
หนองตะกู หมู่ที ่8  
บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

- - 
 

- - 300,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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 (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 
(บริเวณวัดเขา
จันทน์หอม)   

เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด ⌀ 6 นิ ว  
ลึก 150 เมตร  

ท่อ PVC ชั น 13.5 

- - - - 348,600 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่12  
บ้านผาสุก บริเวณ
หน้าบ้านนายเทียม 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
อุดตันของขยะ  
เพ่ือเปิดทาง 

น ้าไหลและการ
ระบายน ้าในพื นที่

ที่มีปัญหา 
น ้าท่วมขัง 

 
 

วางท่อ 
ระบายน ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  

0.60 เมตร  
 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความ 
พึงพอใจ 

การระบายน ้า
ในช่วงฤดูฝน 
มีการคล่องตัว
และไม่ปัญหา 
มีน ้าท่วมขัง 
ในกลุ่มพื นที่
เป้าหมาย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘ 
      
  

 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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า (รูปตัวยู)  
หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
(คุ้มสี่แยกพัฒนา)   

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
อุดตันของขยะ  

เพ่ือเปิดทางน ้าไหล
และการระบายน ้า
ในพื นที่ที่มีปัญหา 

น ้าท่วมขัง 

ก่อสร้างราง 
ระบายน ้า  

(รูปตัวยู) ขนาด
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. 
พร้อมปาก

ตะแกรงเหล็ก 

- - - - 1,950,000 ระยะเวลาใน
การระบายน ้า
ในพื นที่ที่มี

ปัญหาน ้าท่วม
ขังเร็วขึ น 

การระบายน ้า
ในช่วงฤดูฝน 
มีการคล่องตัว
และไม่ปัญหา 
มีน ้าท่วมขัง 
ในกลุ่มพื นที่
เป้าหมาย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
(บริเวณบ้านผู้ช่วยศิริรัตน์) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ให้ได้มาตรฐาน
สามารถอ้านวย

ความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
หอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาด 

20 ลบม. 
สูง 20 เมตร 

 

- - - - 400,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙ 
      
  

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) 

10 โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในต้าบลขนงพระ  
15 หมู่บ้าน 

เพ่ือลดพื นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา
กลางคืน และ 

ลดปัญหา
อาชญากรรม 

ในพื นที่ 
  

ติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง 
โซล่าเซลล์ 

15 หมู่บ้าน 
จ้านวน  

150 ต้น 
 

- - - - 7,500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

12 อุดหนุนโครงการ 
ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  
พร้อมพาดสายดับ  
ภายในเขตต้าบลขนงพระ 
15 หมู่บ้าน 

เพ่ือลดพื นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา
กลางคืน และ 

ลดปัญหา
อาชญากรรม 

ในพื นที่ 
 

ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมพาด

สายดับ  
15 หมู่บ้าน 

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การคมนาคม
เวลากลางคืน 

การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 

สาขาปาก
ช่อง 

  
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๐ 
      
  

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) 

13 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล  
พร้อมวางระบบประปา 
ภายในต้าบลขนงพระ  
จ้านวน 15 หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 
พร้อมวาง

ระบบ
ประปา 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - 5,250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ

ตลอดปี 

กองช่าง 

รวม 13 โครงการ - - - - 19,363,900 - - - 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที ่1  
บ้านขนงพระเหนือ 
(คุ้มฟาร์มโชคชัย) 
 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

3,000 ตรม. 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.30 เมตร  
 
 
 

 

- - - 1,521,300 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 
(ซอยข้างประปา
ส่วนภูมิภาค)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

2,325 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกข้างละ  
0.30 เมตร 

  
 

 

- - - - 1,278,750 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยนายเข้ม)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

1,280 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกข้างละ  
0.20 เมตร   

 
 
 

- - - - 704,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยนางเจียม)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 26 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
78 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.10  

เมตร 
 
 
 

- - - - 42,900 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๕ 
      
  

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

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) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยประหยัด)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.20 เมตร 
 
 
 
 

- - - - 440,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2  
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยศาลเจ้าพ่อ - 
ซอยนายโล่)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 710 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
38 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่ผิว

จราจร/ไม่น้อยกว่า 114 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร  

- - - - 453,200 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ  

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๗ 
      
  

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

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) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที ่2 
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยศาลเจ้าพ่อ  
บริเวณบ้านนายอึ ง 
อินสุข)   

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 58 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
145 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.10 เมตร 
 
 
 

 

- -  - 71,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๘ 
      
  

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

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด  
(ซอยบ้านนายอุดม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 118 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
472 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 
 

 

- - 
 

 - 236,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๙ 
      
  

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

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) 

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธี
Pavement in 
Place Recycling 
หมู่ที่ 4  
บ้านคลองหินลาด  
(บริเวณบ้านคลอง
หินลาดเชื่อมต้าบล
หนองสาหร่าย) 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร 

หนา 0.05  เมตร 

- -  - 493,200 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๐ 
      
  

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) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด
(ซอยข้างร้านค้า  
ส.อบต.เสริม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 114 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.20 เมตร
หรือพื นที่ผิว

จราจร/ไม่น้อยกว่า 
342 ตารางเมตร 

 
 

 
 

- -  - 169,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
(ซอยบ้านนางแตน)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 268 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

1,072 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกข้างละ  
0.10 เมตร 

 
 
 

- - - - 589,600 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
คุ้มหนองครก  
(ซอยบ้านนาง
ส้ารวย ท้าวลา)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ  
0.20 เมตร 

 
 
 

- - - - 264,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๓ 
      
  

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) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
(บริเวณซอย 
บ้านนายวิโรจน์) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

1,350 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

 
 

- - - 668,300 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๔ 
      
  

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) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง  
(ซอยบ้านเจ๊ติ๋ม 
หนองครก) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ  
0.20 เมตร 

 
 
 

- - - 270,500 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๕ 
      
  

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) 

15 โครงการติดตั ง
สัญญาณไฟกระพริบ 
หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 
จ้านวน 3 จุด 
 
 

เพ่ือให้ผู้ 
ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ได้อย่าง
ปลอดภัย 

และช่วยลด
อุบัติเหตุใน
บริเวณพื นที่ 

ติดตั งสัญญาณ 
ไฟกระพริบ 
จุดที่ 1  
บริเวณสามแยก 
บ้านนางอัมพร 
จุดที่ 2  
บริเวณสามแยก 
บ้าน ส.อบต.สุวิทย์  
จุดที่ 3  
บริเวณสี่แยก 
หนองครก 
 
 
 
 

 

   - 150,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
และอุบัติเหตุ

ลดลง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนนยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๖ 
      
  

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง  
(ซอยผู้ช่วยบ้ารุง) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 105 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร  
 
 
 

 

- - - 210,100 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๗ 
      
  

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) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 
(ซอยนายสมหวัง) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
504 ตารางเมตร 

 
 
 

 
 
 

- - - 242,700 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๘ 
      
  

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) 

18 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก  
(ซอยลานมันพงษ์ศักดิ์)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  

ยาว 475 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

รวมพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อย
กว่า 2,375 
ตารางเมตร 

 
 

 
 

- - - - 950,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๙ 
      
  

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) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก  
(ซอยแรนโชว์) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,260 
ตารางเมตร ไหล่ทาง

หินคลุกข้างละ  
0.20 เมตร 

 
 

 
 

- - - 623,800 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๐ 
      
  

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) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก  
(ซอยนางบัว) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 19 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นที่ผิวจราจร 

/ไม่น้อยกว่า 47.50 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 

 

- - - - 22,700 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๑ 
      
  

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) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7  
บ้านประดู่บาก   
(ซอยนายประภาส) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 417 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,668 

ตารางเมตร 
 
 
 
 

 
 

- - - - 815,600 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๒ 
      
  

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

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) 

22 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
(ซอยบ้านผู้ช่วยสงบ) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  
ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

รวมพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 2,600 

ตารางเมตร 
 
 
 

 
 

- - - - 873,400 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๓ 
      
  

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

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) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

1,200 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร   

 
 
 

- - - - 660,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๔ 
      
  

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

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) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู  
(คุ้มหนองกรวด - 
หนองช้างตาย)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 

ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 282.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,381,100 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๕ 
      
  

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

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) 

25 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์หอม 
(บ้านลุงสมพงษ์ 
เชื่อมบ้านหนองตะกู)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

4,800 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

 
 

- - - - 2,640,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๖ 
      
  

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

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) 

26 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม  
(สายข้างบ้านผู้ใหญ่ 
– คุ้มเจริญจิต)   

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิวจราจร
ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 860 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ 

ไม่น้อยกว่า 5,160 
ตารางเมตร 

 
 
 
 

 
 

- - - - 1,673,900 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๗ 
      
  

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

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) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะคียนทอง 
(ซอยข้างอู่นายยุทธ
ออโต้)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 640 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 2,560 
ตารางเมตร ไหล่ทาง

หินคลุกข้างละ  
0.20 เมตร 

 
 

 
 

- - - - 1,408,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๘ 
      
  

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

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) 

28 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 
(ซอยสี่แยก 
กองวัคซีน –  
บ้านผู้ใหญ่หลง)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 750 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

รวมพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 4,500 

ตารางเมตร 
 
 

 
 
 
 

- - - - 1,800,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๙ 
      
  

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

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) 

29 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 
(ซอยบ้านพวงมาลัย) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 218 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 1,090 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.20 เมตร 
 
 
 

 

- - - 548,400 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๐ 
      
  

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

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) 

30 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง  
(ซอยบ้านนายมานพ 
– ซอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 318 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,272 

ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.20 เมตร 
 
 
 

 

- - - 623,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๑ 
      
  

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

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) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11  
บ้านโบนันซ่า  
(ซอยสวนกล้วยไม้ - 
บ้านนายเด่น)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 2,750 
ตารางเมตร ไหล่ทาง

หินคลุกข้างละ  
0.30 เมตร 

 
 

 
 

- - - - 1,512,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๒ 
      
  

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

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) 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
(บ้านนายสมจริง - 
สนามบิน)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 186 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 930 

ตารางเมตร 
 
 

 
 
 
 

- - - - 558,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๓ 
      
  

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

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) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข  
(ซอยบ้านนายอ้านวย 
– บ้านหลังโบสถ์)   

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 85 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว 
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
340 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 
 

 

- - - 169,800 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๔ 
      
  

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

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) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข   
(ซอยขนงพระแลนด์) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 358 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่นอ้ยกว่า 

1,432  
ตารางเมตร 

ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 

 
 

 

- - - 717,300 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๕ 
      
  

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

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) 

35 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 13  
บ้านประดู่งาม 
(บริเวณซอยหมู่บ้าน
ประดู่งาม) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิจราจร
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 624 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 

3,120  
ตารางเมตร 

 
 

 

- - - 1,030,200 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14  
บ้านปิ่นทอง 
(ซอยบ้านนายขาว) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 318 ตรม. 

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.15 เมตร 

 

ช่วงที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. 

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.15 เมตร 

 

- - - - 839,300 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 (บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง 
ห้องปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือเป็น 
สถานที่ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างห้อง
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ ขนาด

กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 

พร้อมติดตั ง
เครื่องปรับอากาศ 
และระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

 
 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความ 
พึงพอใจ 

สถานทีใ่นการ 
ปฏิบัติงาน
และสถานที่
การบริการ 

เจ้าหน้าที่และ 
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ติดต่อขอใช้ 

บริการ 

กองช่าง 

รวม 37 โครงการ - - 2,381,100 7,944,600 17,675,350 - - - 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิด ภายในเขต
ต้าบลขนงพระ  
จ้านวน 15 หมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 
ภายในเขตต้าบล

ขนงพระ 
 

 
 
 
 

 

ติดตั งกล้องวงจรปิด 
ภายในเขตต้าบล 

ขนงพระ  
จ้านวน 15 

หมู่บ้าน 

- - - - 2,250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

มีความพึง
พอใจ 

 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 
มากยิ่งขึ น 

องค์การ
บริหารส่วน

ต้าบลขนงพระ 

รวม 1 โครงการ - - - - 2,250,000 - - - 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวิจัยดิน เพ่ือวิเคราะห์ดิน
และลดต้นทุนใน

การผลิต 
 

 

ภายในเขตต้าบล 
ขนงพระ  

- - - -  20,000 ร้อยละ 80 
ของเกษตรกร
สามารถลด

ต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

เกษตรกร
สามารถลด

ต้นทุนในการ
ผลิตได้มาก

ยิ่งขึ น 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการศูนย์ป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช 

เพ่ือฝึกอบรม
เกษตรกรเกี่ยวกับ
การก าจัดศัตรูพืช 
และลดต้นทุนให้
เกษตรกรในการ
ผลิตพืชเกษตร 

 

ภายในเขตต้าบล 
ขนงพระ 

- - - -  20,000 ร้อยละ 80 
ของเกษตรกร

มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ก าจัดศัตรูพืช  

เกษตรกรมี
ความรู้

เกี่ยวกับการ
ก าจัดศัตรูพืช
มากยิ่งขึ น 

 

รวม 2 โครงการ - - -  - 40,000 - - - 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๐ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

โต๊ะท้างาน ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 1 ตัว  
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ 
ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 

- - - 8,000 - ส้านักงานปลัด 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

เก้าอ้ีท างานขนาดกลาง ขาชุบโครเมี่ยม จ านวน 
1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 

- - - 5,000 - ส้านักงานปลัด 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง เป็นตู้เหล็กแบบ 
4 ชั้น ๆ ละ 10 ช่อง มีล้อเลื่อน จ านวน 5 หลัง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑ์จ าหน่าย 

- - - 30,000 - กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๑ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  
แบบ 3 ชั้น จ านวน 2 หลัง เปน็ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 
 

- - - 12,000 - กองคลัง 

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x78x75 เซนติเมตร มีลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก, 
ลิ้นชักซ้าย 3 ลิ้นชัก, ลิ้นชักกลาง พร้อมกุญแจ
ล็อค และมีที่วางเท้า  
จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 
 

- - - 8,000 - กองคลัง 

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 
 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล  
จ านวน 1 เครื่อง เซนเซอร์ CMOS APS-C ความ
ละเอียด 18 ล้านฟิกเซล เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 
 

- - - 10,000 - กองคลัง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๒ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โรงงาน 

 

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดกระบอกสูบ 38 มม.  
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 0.8 HP น้ าหนัก 3.9 
กก. ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว คับโซ่ 12 นิ้ว ความจุถัง
น้ ามัน 0.25 ลิตร เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ 
ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย 
 

- - - 7,950 - กองช่าง 

8 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

- - - 22,000 - กองช่าง 

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล จ้านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

- - - 44,000  ส้านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๓ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ้านวน 
2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 
 

- - - 34,000  กองคลัง 

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 
จ้านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

- - - 30,000 - กองคลัง 

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

เก้าอี ท้างานขนาดกลาง ขาชุบโครเมียมจ้านวน 4 
ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ้าหน่าย  
 

- - - 14,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๔ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต กว้าง 75 ซม. ยาว 
145 ซม. จ านวน 4 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา
ได ้ตามราคาท้องตลาดที ่ม ีคร ุภ ัณฑ์ด ังกล ่าว
จ าหน่าย 
 

- - - 32,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 10 ตัว เป็น
ครุภัณฑ์ที่ตั งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ้าหน่าย  
 

- - - 15,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  
แบบ 3 ชั้น จ านวน 5 หลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา
ได ้ตามราคาท้องตลาดที ่ม ีคร ุภ ัณฑ์ด ังกล ่าว
จ าหน่าย 
 

- - - 30,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๕ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 

- - - 17,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

- - - 15,000 - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

- - - 2,400,000  กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม - - - 2,733,950 - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๖ 
      
  

 

 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
 

 

 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 75 ล้าดับที่ 14 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค   
ซอยนายติ๋มศักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตประปาภูมิภาค + ระยะทาง 318 เมตร 
 
 
งบประมาณ  
213,718.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค   
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณซอยนายติ๋มศักดิ์)  
 
 
เป้าหมาย 
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค   
ระยะทางความยาวประมาณ 375 เมตร   
 
งบประมาณ  
270,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 72 ล้าดับที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ  
น ้าประปาหมู่บ้าน บริเวณคุ้มคลองเสือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ  
 
 

เป้าหมาย 
ถังแชมเปญน ้าประปาหมู่บ้าน  
 
 
 
งบประมาณ  
250,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่)  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณคุ้มคลองเสือ) 
หอถังทรงแชมเปญขนาด 10 ลบม.  
 
 
 

เป้าหมาย 
หอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด 10 ลบม.   
 
 
งบประมาณ   
250,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 71 ล้าดับที่ 2 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณ 5 แยกประปา – บ้านนายบุญเลิศ  
ซอยร้านขายน ้าปลา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ  
 

 

เป้าหมาย 
กิ่งโคมไฟสายดับ จ้านวน 1 ชุด 
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ  (คุ้มฟาร์มโชคชัย)  
ระยะทางประมาณ 1,050 เมตร 

 
 
เป้าหมาย 
กิ่งโคมไฟสายดับ จ้านวน 1 ชุด  
ระยะทางประมาณ  1,050  เมตร  
 
 
งบประมาณ   
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 91 ล้าดับที่ 61 

ชื่อโครงการ 
โครงการวางท่อประปา บริเวณสามแยก 
บ้านโคกน้อย ถึง บ้านนายสุวิทย์  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
 
เป้าหมาย 
ท่อประปา ยาว 500 เมตร 
 
 
 

 

งบประมาณ  
500,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า  
(บริเวณสามแยกบ้านโคกน้อย – สามแยกบ้าน ส.อบต.สุวิทย์)   
 
 

เป้าหมาย 
ขยายเขตท่อเมนประปา ท่อ PVC 2 นิ ว ชั น 8.5  
ระยะทาง 530 เมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการ 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
 

งบประมาณ   
50,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 82 ล้าดับที่ 35 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน ้า 
บริเวณคุ้มร่วมใจ ซอยนายประภาส  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
 
 
 
เป้าหมาย 
ฝาปิดรางระบายน ้า 
 
 
 
งบประมาณ  
150,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน ้า  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณคุ้มร่วมใจ ซอยนายประภาส  
 
 
 
 
เป้าหมาย 
ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ า  
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 266 แผ่น 

 
งบประมาณ   
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 1/2562
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 8 ล้าดับที่ 12 

ชื่อโครงการ 
โครงการย้ายถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
 
 
 

เป้าหมาย 
ถังแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล  
 
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ 
โครงการย้ายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟเบอร์กลาส)  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณบ้านนางนพรสไปศาลา
ประชาคม)  
 
 

เป้าหมาย 
ย้ายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟเบอร์กลาส) ตาม
รายละเอียดรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ   
450,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 1/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 9 ล้าดับที่ 16 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งถังเหล็กทรงแชมเปญ  
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 
 
เป้าหมาย 
ถังเหล็กทรงแชมเปญ  
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ  
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างระบบประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ  
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
 
 
 
งบประมาณ  
400,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 102 ล้าดับที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งสัญญาณไฟกระพริบ  
ม. 1 บ้านขนงพระเหนือ 
- บริเวณห้าแยกประปา 
- บริเวณสี่แยกศาลเจ้าพ่อ  
 
 

เป้าหมาย 
สัญญาณไฟกระพริบ จ้านวน 2 ชุด 

 
 
งบประมาณ  
86,400.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั งสัญญาณไฟกระพริบ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ จ้านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณห้าแยกประปา 
จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกศาลเจ้าพ่อ  
 
 

เป้าหมาย 
ติดตั งสัญญาณไฟกระพริบ จ้านวน 2 จุด 
 

 

งบประมาณ  
100,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 103 ล้าดับที่ 7 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล บริเวณสี่แยก
ผัง 15 ถึง สวนลุงนาค หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ  
 
เป้าหมาย 
ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  
1,350,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสี่แยกผัง 15 ถึง สวนลุงนาค) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 

งบประมาณ  
3,247,900.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ ของเป้าหมายและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วน 
ต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 101 ล้าดับที่ 29 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน 
นายโม หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้  
 
 

เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
 
 
 

งบประมาณ  
440,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้านนายโม) 
  

เป้าหมาย 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดรูปแบบ
และรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
1,103,800.-บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 1/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 34 ล้าดับที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด ซอยข้างวัดแก่งกลางดง 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  
ยาว 171 เมตร  
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
257,200.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอยข้างวัดแก่งกลางดง) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร 
 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
247,400.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 111 ล้าดับที่ 32 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณซอย ส.ส.  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด  
 

เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีต  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
 
 
 
งบประมาณ  
247,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอย สส.)  
 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
 

งบประมาณ  
231,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 114 ล้าดับที่ 39 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด ซอยป้าสน 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
500,400.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอยป้าสน) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,848 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
924,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 118 ล้าดับที่ 51 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล  
บริเวณซอยบ้านายแสงทอง  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด  
 
 
เป้าหมาย 
ถนนลาดยางแคปซีล  
บ้านคลองหินลาด  
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร  
 
 
งบประมาณ  
1,140,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด  
(ซอยบ้านนายแสงทอง ดรธงขวา)  
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
 
งบประมาณ  
836,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 119 ล้าดับที่ 52 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบ้านนายสันติ มอมขุนทด  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร  
 
 
 
งบประมาณ  
66,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณบ้านนายสันติ มอมขุนทด) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร รายละเอียด
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ  
67,700.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
หน้าที่ 131 ล้าดับที่ 89 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายรุจน์  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
 
 

 
งบประมาณ   
1,500,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายรุจน์ สายธนู)  
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร  
 
งบประมาณ   
220,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
หน้าที่ 13 ล้าดับที่ 13 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก บริเวณซอยนายสมจันทร์  
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
 
 
 
งบประมาณ   
233,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายสมจันทร์ ศรีมงคล)  
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
428 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  
 
งบประมาณ   
300,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 1/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
หน้าที่ 19 ล้าดับที่ 23 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้างวัดหนองตะกู  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร  
และไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
 
 
 
 
 
งบประมาณ   
500,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู)  
 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการ  รายละเอียดรูปแบบและ
รายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ   
483,500.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
หน้าที่ 138 ล้าดับที่ 105 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ซอยชินพันธุ์สร้างสรรค์ ถึง สามแยก 
บ้านคุณยายชายเขา หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม  
 
เป้าหมาย 
ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร  
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ   
1,235,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยชินพันธุ์สร้างสรรค์ –  
สามแยกบา้นคุณยายชายเขา)  
 
เป้าหมาย 
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร  
รวมพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า  1,240 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ   
428,800.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ ของเป้าหมายและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 143  
ล้าดับที่ 120 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายเอก  
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง  
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
 
 

 

งบประมาณ  
550,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายเอก)  
 

เป้าหมาย 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. 
 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 264 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.20 เมตร  
 

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. 
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดรูปแบบและรายการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 

งบประมาณ  672,300.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 1/2562
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 21 ล้าดับที่ 27 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
 
 
เป้าหมาย 
ศาลาประชาคม 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
200,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า  
 
 
เป้าหมาย 
ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาด 8 x 24 เมตร 
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ  
รายละเอียดรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ   
400,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 22 ล้าดับที่ 3 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสามแยกบ้านนางภาวิณี ถึง  
บ้านนายแฉล้ม หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
 
เป้าหมาย 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 730 เมตร หนา 0.05 เมตา 
 
 
 
 
งบประมาณ  
1,922,900.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement in Place Recycling หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข  
(บริเวณสามแยกบ้านนางวาวิณี - บ้านนายแฉล้ม)  
 
เป้าหมาย 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
907,500.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

17 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 159 ล้าดับที่ 164 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดลอกบ่อสาธารณะ เพื่อก่อสร้างคันทาง
รอบบ่อสาธารณะ พร้อมติดตั งรั วคาวบอยรอบบ่อ
สาธารณะและวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม  
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างคันทางรอบบ่อพร้อมรั วคาวบอย 
รอบบ่อสาธารณะ 
 
 
 
งบประมาณ  
500,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดลอกบ่อสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม 
ก่อสร้างคันทางรอบบ่อสาธารณะ พร้อมติดตั งรั วคาวบอย
รอบบ่อสาธารณะ และวางท่อระบายน ้า 
 
 
เป้าหมาย 
ขุดลอกบ่อสาธารณะ ก่อสร้างคันทางรอบบ่อสาธารณะ 
พร้อมติดตั งรั วคาวบอยรอบบ่อสาธารณะ  
และวางท่อระบายน ้า 
 
 
งบประมาณ  
400,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

18 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 166 ล้าดับที่ 185 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 14 บ้านปิ่นทอง บริเวณซอยเมษา 
   
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
1,000,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร   
รวมพื นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ  
771,600.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

19 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 168 ล้าดับที่ 191 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
บริเวณคุ้มซับตะเคียน – คุ้มบ่อแดง 
   
เป้าหมาย 
ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
 
 
 
 

งบประมาณ  
554,400.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ 
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณคุ้มซับตะเคียน – คุ้มบ่อแดง)   
 
 

เป้าหมาย 
เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 475 เมตรหนา 0.05 เมตร  หรือพื นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ  รายละเอียดรูปแบบ 
และรายการขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
935,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วน 
ต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 202 ล้าดับที่ 40 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 
เป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดอบต.ขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
200,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
200,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)   
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ จ้านวน 5 
ศูนย ์เช่น ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
รวมเป็นอัตราคนละ 1,130 บาท/ปี  
 
งบประมาณ  
200,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
250,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 192 ล้าดับที่ 14 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 
 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ขนงพระศพด. สังกัด อบต.ขนงพระ 
 
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ จ้านวน 5 ศูนย์ ในอัตรามื อละ 20 บาท/คน/วัน 
จ้านวน 245 วัน 
 
 
งบประมาณ  
900,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
950,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 196 ล้าดับที่ 20 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
 
 
เป้าหมาย 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
งบประมาณ  
250,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
250,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ส้าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ป)ี  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
จ้านวน 5 ศูนย์ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
350,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 231 ล้าดับที่ 1 

ชื่อโครงการ 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
 
เป้าหมาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
2,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนส้าหรับอาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.), เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในอัตราคนละ 
7.37 บาท จ้านวน 260 วัน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 5 
โรงเรียน และส้าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
จ้านวน 5 ศูนย์ 
 
งบประมาณ  
2,200,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2,300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 203 ล้าดับที่ 41 
 
 

ชื่อโครงการ 
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการ
อาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนเขตต้าบลขนงพระ 
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา (สพฐ.)  
 
เป้าหมาย 
โรงเรียนในเขตต้าบลขนงพระ 
 
 
 
 
งบประมาณ  
1,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ส้าหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)  
 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ จ้านวน 5 
โรงเรียน ในอัตรามื อละ 20 บาท/คน/วัน จ้านวน 200 วัน 
 
งบประมาณ  
3,750,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3,800,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานสาธารณสุข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 210 ล้าดับที่ 16 
 
 

ชื่อโครงการ 
เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
 
เป้าหมาย 
ต้าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
 
 
เป้าหมาย 
อุดหนุนสนับสนุนการด้าเนินงานตามโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15 ต้าบลขนงพระ 
โดยให้กรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านด้าเนินการในกิจกรรม
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข จ้านวน 3 โครงการ 
ภายในวงเงิน 20,00 บาท ตอ่หมู่บ้าน 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ หน้าที่ 212 ล้าดับที่ 1 
 

เปลี่ยนแปลง  แผนงานงบกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   ภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
    ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้าน   
    การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  
    ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหาร  
    ราชการตามหลักการบริหาร 
    ราชการบ้านเมืองที่ดี 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
เป้าหมาย 
ต้าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
90,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
90,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
เป้าหมาย 
เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 
 
 
 
งบประมาณ  
96,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
96,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส้านักงานปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ หน้าที่ 212 ล้าดับที่ 2 
 

เปลี่ยนแปลง  แผนงานงบกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   ภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
    ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้าน   
    การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  
    ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหาร  
    ราชการตามหลักการบริหาร 
    ราชการบ้านเมืองที่ดี 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
เป้าหมาย 
ต้าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
10,700,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10,700,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
เป้าหมาย 
เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบันและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระไว้แล้ว 
 
งบประมาณ  
15,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
15,000,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส้านักงานปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ หน้าที่ 212 ล้าดับที่ 3 
 

เปลี่ยนแปลง  แผนงานงบกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   ภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
    ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้าน   
    การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  
    ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหาร  
    ราชการตามหลักการบริหาร 
    ราชการบ้านเมืองที่ดี 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
เป้าหมาย 
ต้าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
1,027,200.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1,027,200.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
เป้าหมาย 
เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระแล้วเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 
งบประมาณ  
4,220,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4,250,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส้านักงานปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 แผนงานงบกลาง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ หน้าที่ 235 ล้าดับที่ 2 
 

 

ชื่อโครงการ 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน** 
 
 
เป้าหมาย 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ 
 
เป้าหมาย 
เป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
 
 
 
งบประมาณ  
400,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
400,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส้านักงานปลัด 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 แผนงานงบกลาง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนงพระ หน้าที่ 236 ล้าดับที่ 3 
 

 

ชื่อโครงการ 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  
 
 
เป้าหมาย 
ตลอดปี 
 
 
 
 
งบประมาณ  
370,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
370,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  
 
 
 
เป้าหมาย 
เป็นเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  
 
 
งบประมาณ  
450,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
500,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส้านักงานปลัด 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่

ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ หน้าที่ 224  
ล้าดับที่ 10 
 

เปลี่ยนแปลง  แผนงานงบกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
   ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
   ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

ชื่อโครงการ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** 
 
เป้าหมาย 
ตลอดปี 
 
 
 
 
งบประมาณ  
370,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
370,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 
 
งบประมาณ  
440,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
450,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส้านักงานปลัด 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๔ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 269 ล้าดับที่ 43 

ชื่อโครงการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า  
ชนิด Network ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
 
เป้าหมาย 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า  
ชนิด Network ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื นฐานเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 (ปี 63 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
 
 
งบประมาณ  
54,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network  
ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
 
เป้าหมาย 
ซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า  
ชนิด Network ส้าหรับกระดาษขนาด A3  
จ้านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  
 
 
งบประมาณ  
54,000.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙๕ 
      
  

แบบ ผ. 03 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ ของเป้าหมายและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ  
หน้าที่ 271 ล้าดับที่ 48 

ชื่อโครงการ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ไม้ชักฟิวส์  
 
 
เป้าหมาย 
ไม้ชักฟิวส์ 
(ปี 63 : จ้านวน 1 อัน) 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
11,900.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ไม้ชักฟิวส์  
 
 
เป้าหมาย 
ซื อไม้ชักฟิวส์แบบสไลด์บิดล็อค 3 เมตร 3 ส่วน  
- ความยาวสูงสุด (Maximum Length) 3.00 เมตร  
  เมื่อไสลด์ออกจนสุด, 
- ความยาวต่้าสุด (Minimum Length) 1.20 เมตร, 
- หัวต่อแบบ Standard Universal ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนติดตั ง
อุปกรณ์อ่ืนได้ เช่น Voltage Detector, Current Measuring  
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ 
 
งบประมาณ  
5,200.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หนา้ 1 
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