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คำนำ 
 

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

  เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรท่ีวางไว และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง 

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ เพ่ือใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงโครงการพัฒนาและ

ครุภัณฑบางรายการไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการบางโครงการมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับปญหาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และเพื่อใชเปนกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ ขององคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 
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หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

ขอ ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน   
      เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ และ
จังหวัดทราบดวย         

   ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

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

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
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ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”  

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

   เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตองมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลอง
กับยุทธศาสตรท่ีวางไว องคการบริหารสวนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5/2564 เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ีวางไวสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง และเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการท่ีจะนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ขององคการบรหิารสวนตำบลขนงพระตอไป  
 
 

ฝายนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

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

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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 750,000 2 750,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 36 13,096,270 95 68,136,824 131 81,233,094

      และการโยธา

รวม 0 0 0 0 0 0 36 13,096,270 97 68,886,824 133 81,983,094 

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 36 13,096,270 97 13,096,403 133 81,983,094

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตืมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                  หนา  3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

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



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางสนาม
กีฬาภายในหมูบาน หมู
ท่ี 7 บานประดูบาก 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีใชสำหรับ
ออกกำลงักาย 

กอสรางสนามกีฬา
ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 
บานประดูบาก 

- - - - 700,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

สนามกีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีใช

สำหรับออก
กำลังกาย 

และมี
สุขภาพ

รางกายท่ี
แข็งแรง 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสิ่งแวดลอมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนและจัด

สิ่งแวดลอมใหมี
ความปลอดภัย 
สวยงาม นาอยู 

นาเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน
สิ่งแวดลอมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวน
ตำบลขนงพระ 
จำนวน ๑ แหง 

- - - - 50,000 รอยละ 80 
ของการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ

บริหารสวนตำบล
ขนงพระมีภูมิ

ทัศนและ
สิ่งแวดลอมท่ี

ปลอดภัย 
สวยงาม นาอยู 

นาเรียน 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ - - - - - - 750,000 - - - 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คุมหาแยกประปา) หมู

ท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.08 เมตร 
ยาว 108 เมตร พรอม

บอพัก 

- - - - 404,000 รอยละ 
80 ของ

การวางทอ
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

4 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ (บริเวณบาน

อาจารยไพศาล - สาม
แยกซอยบานใหญ

ธรรมชาติ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.06 เมตร 
ระยะ 470 เมตร 

พรอมบอพัก 

- - - - 1,452,000 รอยละ 
80 ของ

การวางทอ
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สองขางทางสลับซาย
ขวา หมูท่ี 1 บานขนง
พระเหนือ (บริเวณบาน
สุวรรณ - สามแยกบาน

ใหญธรรมชาติ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กสองขางทางสลับ
ซายขวาขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร ระยะ 
240 เมตร พรอมบอพัก 

- - - - 748,000 รอยละ 80 
ของการวาง
ทอระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สองขางทางสลับซาย
ขวา หมูท่ี 1 บานขนง
พระเหนือ(บริเวณบาน
ปาพาลัย -สามแยกปา

สวุรรณ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กสองขางทางสลับ
ซายขวา ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.40 เมตร ระยะ 
200 เมตร พรอมบอพัก 

- - - - 626,000 รอยละ 80 
ของการวาง
ทอระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ (บริเวณหาแยก
ประปาภูมิภาค - สาม
แยกบานปาสุวรรณ) 

เพ่ือแกไข
ปญหาการอุด

ตันของขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ระยะ 393 เมตร 

พรอมบอพัก 

- - - - 1,150,800 รอยละ 80 
ของการ
วางทอ

ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

8 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คุมคลองเสือ) หมูท่ี 1 

บานขนงพระเหนือ 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือเปดทาง
น้ำไหลและการ
ระบายน้ำใน

พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา
น้ำทวมขัง 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร 

จำนวน 16 ทอน 

- - - - 29,000 รอยละ 80 
ของการ
วางทอ

ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวางทอ
ระบายน้ำ หมูท่ี 3 

บานบุกระเฉดบริเวณ
หนาปมบานสวน 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำ 
บริเวณหนาปมบาน
สวน ชวงท่ี 1 ขนาด
ทอ 0.60 x 1.00 

เมตร จำนวน 63 ทอน 
พรอมบอพักสำเร็จรูป
สำหรับทอ 0.60 เมตร 
จำนวน 4 บอ ชวงท่ี 2 

ขนาดทอ 0.30 x 
1.00 เมตร จำนวน 

74 ทอน พรอมบอพัก
สำเร็จรูปสำหรับทอ 

0.30 เมตร จำนวน 6 
บอ 

- - - - 300,000 รอยละ 
80 ของ

การวางทอ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายทอเมน
ประปา หมูท่ี 5 บาน

ขนงพระกลาง (คุมบาน
นายสมศักดิ์) 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ

สำหรับใชในการ
อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ 

ขยายทอเมนประปา 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - - 29,000 - รอยละ 
80 ของ
การขยาย
ทอเมน
ประปา 
หมูท่ี 5 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอ

สำหรับการ
อุปโภคและ

บริโภค 

กองชาง 

11 โครงการวางทอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 7 บานประดูบาก 
(วัดเกิดแกวนิมิต - แม

ฟาการเดน) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 
 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ระยะทาง 313 เมตร 
พรอมบอพัก จำนวน 

18 บอ 

- - - - 786,000 รอยละ 
80 ของ

การวางทอ
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก (รางวี) หมู
ท่ี 9 บานเขาจันทน
หอม (คุมรวมพัฒนา) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

กอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รางวี) หมูท่ี 9 บาน
เขาจันทนหอม (คุม

รวมพัฒนา) 

- - - - 250,000 รอยละ 
80 ของ

การ
กอสราง

รางระบาย
น้ำ

คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

13 โครงการติดตั้งถังแชม
เปญ หมูท่ี 10 บาน

ตะเคียนทอง 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ

สำหรับใชในการ
อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ 

ติดตั้งถังแชมเปญ 
ขนาด 20 ลูกบาศก
เมตร พรอมฐานและ
ขยายทอเมนประปา 
ระยะทาง 1,400 

เมตร 

- - - 850,000 - รอยละ 
80 ของ
การติดตั้ง
ถังแชม
เปญ 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอ

สำหรับการ
อุปโภคและ

บริโภค 

กองชาง 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

14 โครงการวางทอระบาย
น้ำ หมูท่ี 12 ( ซอย

บานนายจำนงค - บาน
นายอนันต ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

วางทอระบายน้ำ 
ขนาดทอ 0.60 เมตร 
พรอมบอพัก ระยะทาง 

150 เมตร 

- - - - 473,000 รอยละ 
80ของ

การวางทอ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

15 โครงการซอมทอ
ระบายน้ำ หมูท่ี 15 
บานทรัพยศรีมงคล 
(คุมคลองสมบูรณ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

ซอมทอระบายน้ำ 
ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 4 ทอน กวาง 
9.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร (เทคอนกรีตกัน

น้ำเซาะ) 

- - - 50,000 - รอยละ 
80 ของ
การซอม
ทอระบาย

น้ำ 

การระบายน้ำ
ในชวงฤดูฝนมี
ความคลองตัว
และลดปญหา
น้ำทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี  1  บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายเสียน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจรกวาง  3.00  

เมตร ยาว 129  เมตร  
หนา  0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหลทาง
ไมนอยกวา 387 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.10  เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร วางทอ  24  
เมตร และบอพัก 2 บอ 

- - - 289,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายเสียน 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 76  เมตร หนา  

0.15 เมตร  รวมพ้ืนท่ี
ผิวจราจร/ไหลทางไม

นอยกวา  228  ตาราง
เมตร  ไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.10 เมตร   

- - - 129,600 - รอยละ 80 
ของกอสราง

ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

18 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูท่ี  

1 บานขนงพระเหนือ  
(ซอยสบายใจ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกวาง  
3.00  เมตร  ยาว  
250   เมตร หนา 

0.20 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา 750  ตารางเมตร 

- - - - 154,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี  1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

ศาลเจาพอ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 47 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 141.00 ตาราง
เมตร  ชวงท่ี 2  ขนาดผิว
จราจรกวาง  1.50 เมตร  

ยาว 35 เมตร  หนา  0.15 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 52.50  ตารางเมตร 

พรอมวางทอระบายน้ำขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร  ระยะทาง  82.00  

เมตร  พรอมบอพัก 

- - - - 356,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ (บริเวณท่ีทำ
การ อบต.ขนงพระ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 

กอสรางรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก รายการท่ี 1 ขนาด 
8.40 x 23.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร รายการ
ท่ี 2 ขนาด 15.00 x 

23.00 เมตร หนา 0.10 
เมตรรายการท่ี 3 ขนาด 
13.00 x 19.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

- - - - 332,100 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางราง
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายวันชัย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง  3.00 
เมตร ยาว 33 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 99.00  ตาราง

เมตร 

- - - - 56,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายประยุทธ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00  

เมตร  ยาว  52  เมตร  
หนา  0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 156 ตารางเมตร 

ระยะทาง  82.00  
เมตร  พรอมบอพัก 

- - - - 88,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

23 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายสมาน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00  

เมตร  ยาว  50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 150 ตารางเมตร 

- - - - 85,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘ 
      
  

 
แบบ ผ. 02 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก คอนกรีต 

หมูท่ี 1 บานขนงพระ
เหนือ (ซอยยายโตง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง  

6.00 เมตร ยาว 115 
เมตร  หนา  0.05  

เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 690  ตารางเมตร 

- - - - 373,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

25 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายบุญเชิด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00  

เมตร  ยาว  102  เมตร  
หนา  0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 408 ตารางเมตร 

- - - 228,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙ 
      
  

 
แบบ ผ. 02 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

สยามยอดรัก) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00  เมตร  ยาว  
200  เมตร  หนา  0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 

- - - - 581,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

27 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายแสวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร  ยาว  

80.00 เมตร  หนา  
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 240 

ตารางเมตร 

- - - - 136,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ  ผัง 
15 (ซอยนายโยธิน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว  520.00 เมตร  

หนา  0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย

กวา 2,080 ตารางเมตร 

- - - - 1,220,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

29 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ  (ซอย
พอวี) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร  
ยาว  50.00 เมตร  

หนา  0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ 

ไมนอยกวา 150 ตาราง
เมตร 

 

- - - - 85,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย

นายประสิทธิ์) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 300.00  
เมตร  หนา  0.15 
เมตร  รวมพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา  1,200  ตาราง
เมตร  ไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.20 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง  
0.60  เมตร ระยะทาง 

337  เมตร 

- - - - 1,769,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกอสราง
ศาลาประชาคม  หมู
ท่ี 1  บานขนงพระ
เหนือ  (บริเวณหา

แยกประปา) 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ในการจัด
ประชุม

ประชาคม และ
ใชประโยชนใน
กรทำกิจกรรม

สวนรวม 

กอสรางศาลาประชาคม - - - - 1,700,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง
ศาลา

ประชาคม 

ประชาชนได
ใชประโยชน
จากศาลา
ประชาคม 

กองชาง 

32 โครงการติดตั้งไฟ
ชะลอความเร็ว หมูท่ี  

1  บานขนงพระ
เหนือ  (ภายใน

หมูบาน) 

เพ่ือลดปญหา
การเกิด

อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

ติดตั้งไฟชะลอความเร็ว - - - - 30,000 รอยละ 80 
ของการ
ติดตั้งไฟ
ชะลอ

ความเร็ว 

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน

ลดลง 

กองชาง 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี  1  

บานขนงพระเหนือ  
(ซอยนายดำรงเดช) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง  3.00  

เมตร  ยาว  58  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ไหล

ทางหินคลุกขางละ 
0.10  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจร/ไมนอยกวา  
174  ตารางเมตร  

พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาดเสนผานขนาด 

0.60  เมตร จำนวน  5  
ทอน  พรอมบอพัก 2 

บอ 

- - - - 134,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกอสราง
กำแพงปากทอ  

หมูที่ 1 บานขนง
พระเหนือ (ซอย

บานใหญธรรมชาติ) 

เพ่ือปองกันการ
กัดเซาะของน้ำ
บริเวณปากทอ 

กอสรางกำแพงปากทอ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 4.00 เมตร 

- - - - 50,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

กำแพงปาก
ทอ 

สามารถ
ปองกันทอ
กลมจาก

ปญหาน้ำกัด
เซาะชวงฤดู

ฝน 

กองชาง 

35 โครงการวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 1 
บานขนงพระเหนือ 

(ซอยขางวัดขนงพระ
เหนือ) 

เพ่ือแกไขปญหา
การอุดตันของ

ขยะเพ่ือ
เปดทางน้ำไหล
และการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหาน้ำทวม

ขัง 
 
 

วางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ระยะ 200 เมตร พรอม

บอพัก 

- - - - 626,000 รอยละ 80 
ของการวาง
ทอระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบาย
น้ำในชวงฤดู
ฝนมีความ

คลองตัวและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมขังใน
กลุมพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1 บาน
ขนงพระเหนือ (ซอย
นายอาทิตย สาสูง

เนิน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 74.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 222 ตารางเมตร 
พรอมวางทอ ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 
ยาว 80 เมตรรวมบอพัก 

- - - - 326,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

37 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน
ขนงพระใต (ซอยวัน

เพ็ญ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
148.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 592 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - - 354,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน
ขนงพระใต (ซอย

ตาแตมป) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 61.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 
183.00 ตารางเมตร 

- - - 102,600 - รอยละ 80 
ของการวาง
ทอระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

39 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน
ขนงพระใต (ซอยรม

โพธิ์) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 
204.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.10 เมตร 

- - - - 116,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน

ขนงพระใต (ซอยนาย
นเรศ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 
204.00 ตารางเมตร 

- - - - 114,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

41 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน
ขนงพระใต (ซอยทา

เกวียน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 154.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 462.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.10 เมตร 

- - - - 265,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 2 บานขนงพระใต 

(ซอยโรงกาแฟ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 

0.05 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,925 ตาราง

เมตร 

- - - - 1,177,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

43 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน

ขนงพระใต (ซอยนาย
นคร คุมหลังโบสถ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
192.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ ไมนอยกวา 

576.00 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.15 

เมตร 

- - - - 331,200 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน

ขนงพระใต (ซอยนาย
ชิด คุมหลังโบสถ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ยาว 120.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 420.00 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.20 เมตร 

- - - - 243,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

45 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บาน

ขนงพระใต (ซอยนาย
ริน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 330.00 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.20 เมตร 

- - - 191,400 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยยาย

เพ็ญ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 116.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 464.00 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร 

- - - - 287,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

47 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยนาย

บุญชวย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 69.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ 

ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 
5 ทอน พรอมบอพัก 2 บอ 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 207 ตารางเมตร 

- - - - 151,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยผูพัน

โตง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 290 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 1,160 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกขาง

ละ 0.20 เมตร 

- - - - 696,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

49 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยลุงดำ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 232 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 928 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.10 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ำขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 
6 ทอน พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - 563,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยรวมใจ

สามัคคี) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 180 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 0.20 
เมตร 

- - - - 107,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

51 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยสาม

กลา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา 
640 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.15 เมตรพรอม

วางทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 

จำนวน 7 ทอน 

- - - 376,800 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยบอ

หลวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 339 เมตร หนา 

0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย

กวา 1,356 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.20 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 

เมตร จำนวน 10 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

(จำนวน 2 จุด) 

- - - - 847,500 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานบุ
กระเฉด (ซอยบอ

หลวง 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 228 เมตร หนา 

0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา 798 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.10 เมตร 

- - - - 455,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 4 บาน
คลองหินลาด ( ซอย

นายเจียม) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 206.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 824 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร จำนวน 8 

ทอน พรอมบอพัก 2 บอ 
และถมดิน สูง 0.60 
เมตร ระยะทาง 20 

เมตร 

- - - - 539,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 4 บาน
คลองหินลาด ( ซอย

ยายวาย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
304.50 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร จำนวน 8 
ทอน พรอมบอพัก 2 บอ 
และถมดิน สูง 1.00 
เมตร ระยะทาง 10 
เมตร 

- - - - 225,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 4 บาน
คลองหินลาด ( ซอย

บานน้ำตาล) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสร ิม เหล ็ก  ขนาดผ ิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 59.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื ้นที ่
ผ ิวจราจร/ไมนอยกวา 
206.50 ตาร าง เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร จำนวน 8 
ทอน พร อมบอพัก 2 
บ  อ  แ ล ะ ถ ม ด ิ น  ส ู ง 
1.00 เมตร ระยะทาง 
10 เมตร 

- - - 141,100 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการวางทอเมน
ประปา หมูท่ี 4 บาน
คลองหินลาด ภายใน

หมูบาน 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ

สำหรับใชในการ
อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ 

วางทอเมนประปา (ทอ 
PE) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว 

ระยะทางประมาณ 
3,500 เมตร 

- - - - 670,000 รอยละ 80 
ของการวาง

ทอเมน
ประปา 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับใชใน
การอุปโภค

บริโภค 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๓๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 บาน
ขนงพระกลาง (ซอย

นายโคตร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 

141.00 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ำขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 
3 ทอน พรอมบอพักขนาด 

1.10 x 1.10 x 2.00 เมตร 
จำนวน 1 บอ ขุดทอเชื่อมกัน 

ตอบอพัก 3 บอ ขนาด 0.90 x 
0.90 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผวิ
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 
117 ตารางเมตร 

- - - - 202,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 5 บานขนงพระ
กลาง (ผูชวยเผือก) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
117 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 
351 ตารางเมตร 

- - - 157,700 - รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว
จราจร

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

60 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 บาน
ขนงพระกลาง (ซอย

นายเปยก) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

3.00 เมตร ยาว 268 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 804 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.10 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ำขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 
8 ทอน พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - - 500,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 บาน
ขนงพระกลาง (ซอย

นายสมัย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 87 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 348 
ตารางเมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 
เมตรจำนวน 10 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - 238,600 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  

หมูท่ี 5 บานขนงพระ
กลาง (ซอยบานครู

โรมรัน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 192 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 960 ตาราง

เมตร 

- - - 499,000 - รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

63 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 บาน
ขนงพระกลาง (ถนน
สายบานนา-ขนงพระ
เหนือ ชวงบอปลา 

ฟชชิ่งปารค) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 32 

ตารางเมตร 

- - - - 67,000 รอยละ 80 
ของกา

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 บาน

ซับสวอง (ซอย
สุวรรณภูมิ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 200 

ตารางเมตร ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.50 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 4,275 ตาราง
เมตร 

- - - 2,502,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 6 บานซับสวอง 
(ซอยนายชัยชนะ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 
1,040 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
6,240 ตารางเมตร 

- - - - 3,733,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท    

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

66 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 บาน

ซับสวอง (ซอย
ประปาคลองขาด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 

1,840 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 

0.10 เมตร 

- - - - 1,091,000 รอยละ 80 
ของกา

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูท่ี 6 
บาน ซับสวอง (ซอย

ปาชาญ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,440 ตาราง
เมตร 

- - - - 288,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

68 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 บาน
ซับสวอง (ซอยบุญ

รักษา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.10 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 450 ตาราง

เมตร 

- - - - 256,900 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการกอสราง
กำแพงปากทอ หมูท่ี 

6 บานซับสวอง 
(ซอยผูชวยบำรุง) 

เพ่ือปองกันการ
กัดเซาะของน้ำ
บริเวณปากทอ 

กอสรางกำแพงปากทอ 
ฝงซายขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร 

ฝงขวาขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 

- - - - 100,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

กำแพงปาก
ทอ 

สามารถ
ปองกันทอ
กลมจาก

ปญหาน้ำกัด
เซาะชวงฤดู

ฝน 

กองชาง 

70 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7 บาน
ประดูบาก (ซอยนาย

ประทีป) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร 

- - - - 1,173,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการติดตั้งการด
เลน และไฟกระพรบิ 
หมูท่ี 7 บานประดู

บาก (ซอยนาย
ประทีป) 

เพ่ือลดปญหา
การเกิด

อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

ติดตั้งการดเลน และไฟ
กระพริบ ระยะ 20 

เมตร ไฟกระพริบเตือน
ชะลอความเร็ว 1 จุด 

- - - 67,870 - รอยละ 80 
ของการ

ติดตั้งการด
เลน และไฟ
กระพริบ 

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน

ลดลง 

กองชาง 

72 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7 บาน
ประดูบาก (ซอยนาย

สนอง ชวง 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริม ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
68 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 204 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.10 เมตร 

เสริมดินคันทางหนา 
0.30 เมตร 

- - - 134,500 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7 บาน
ประดูบาก (ซอยแม

ฟาการเดน 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 120 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.10 เมตร 

- - - 68,400 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

74 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 7 บานประดูบาก 
ซอยนพมาศ (บริเวณ

หนาบานผูกำกับ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร 

- - - 397,300 - รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๔๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 7 บานประดูบาก 
(ซอยแมฟาการเดน 

1) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,600 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,011,000 รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

76 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7 บาน
ประดูบาก (ซอยโรง

ปูนขาวยูไนเต็ด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,500 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,477,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8 บาน
หนองตะกู (ซอยนาย

บุญเทา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 194 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจร/ ไมนอยกวา 776 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.50 เมตร 

- - - 459,700 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

78 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 8 บานหนองตะกู 
(ซอยนายโอภาส) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร พรอมวางทอขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร ยาว 25 เมตร และ

บอพัก 2 บอ 

- - - - 694,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 บาน
เขาจันทนหอม (ซอย

บานนายจเร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ ไมนอยกวา 

460 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 

0.20 เมตร ดินถมยาว 
70 เมตร สูง 1.00 
เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ทอ 6 ทอน พรอมบอพัก 
จำนวน 2 บอ 

 

- - - - 414,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 บาน
เขาจันทนหอม (คุม

รวมพัฒนา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 360 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - - 210,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

81 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 9 บานเขาจันทน
หอม (คุมยิ่งเจริญ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,750 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.20 เมตร 

- - - - 913,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 บาน
ตะเคียนทอง (คุม 

ปตท.) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 304 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,216 ตาราง
เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 145 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 580 ตารางเมตร 
ชวงท่ี 3 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 1,200 ตาราง

เมตร (พรอมตอปากบอพัก) 

- - - 1,676,900 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 
บานตะเคียนทอง 

(คุมบอโยกซอย 6 ) 
ชวงท่ี 2 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 205 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 820 

ตารางเมตร 

- - - 475,000 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 
บานตะเคียนทอง 
(ซอยอินทรศร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพ
ท่ีดีพรอมใช
งานและเกิด
ความสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหลทาง

ไมนอยกวา 552 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.10 
เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร จำนวน 8 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

 
 
 

- - - - 357,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนน
คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 บาน
ตะเคียนทอง (ซอย

อินทรศร2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 

0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา 405 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.20 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ำขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร จำนวน 8 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - - 276,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 บาน
ตะเคียนทอง (คุมบอ

โยก ซอย2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 

0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา 920 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.50 เมตร 

- - - - 571,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

87 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
 หมูท่ี 10 บาน

ตะเคียนทอง (ซอย
อากาศดี ชวงท่ี 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหล
ทางไมนอยกวา 1,000 

ตารางเมตร 

- - - - 1,624,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 11 บาน
โบนันซา (ซอยผูใหญ

เนาว) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.50 เมตร ยาว 
288 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ 
ไมนอยกวา 1,296 

ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - - 739,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

89 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 11 
บานโบนันซา (ซอย

ไมสวย 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
425 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ 
ไมนอยกวา 1,700 

ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - 974,200 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๕๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยปาบัวหา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 73 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ ไมนอยกวา 
292 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ำขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 7 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - 202,200 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

91 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 12 บานผาสุข 
(สี่แยกผัง 14 - บาน

ผาสุข) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 
6,300 ตารางเมตร 

- - - - 2,369,000 รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว
จราจร

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี12 บาน
ผาสุข (บริเวณสาม
แยกสนามกีฬา ม.

12) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - - 352,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

93 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยสายใจ 

ชวง 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 79 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ ไมนอยกวา 

316 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 

0.10 เมตร 

- - - 178,000 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยสามารถ 

ชวง 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 78 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 312 
ตารางเมตร เสริมดินคัน

ทางสูง 0.50 เมตร 

- - - 184,100 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

95 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 12 บานผาสุข 
(ซอยลำดวน ขำปู) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
1,825 ตารางเมตร 

- - - - 1,118,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมู
ท่ี 12 บานผาสุข 
(ซอยปาศรีไพร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 430 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,150 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,312,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

97 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยจริยา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 71 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 213 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.10 เมตร 

- - - 121,400 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการขยายผวิ
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 12 ซอย

นพพล 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 
137 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 137

ตารางเมตร 

- - - 77,500 - รอยละ 80 
ของการ
ขยายผิว
จราจร

คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

99 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยปานอม) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 349 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไมนอยกวา 
1,745 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.20 เมตร 

วางทอระบายน้ำขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 7 ทอน พรอม

บอพัก 2 บอ 

- - - - 1,068,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก  

หมูท่ี 12 บาน
ผาสุข (ซอยตน

ไทร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก 
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
370 เมตร หนา 0.20 

เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา1,850 ตารางเมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
315 เมตร หนา 0.20 

เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย

กวา 1,575 ตารางเมตร 

- - - - 673,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 12 
บานผาสุข (ซอย

ขนงพระแลนด 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 26.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหลทางไมนอย
กวา 106 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.30 เมตร 

- - - 60,800 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

102 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูท่ี 

12 บานผาสุข 
(ซอยนายสัญชาติ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหล
ทางไมนอยกวา 2,500 

ตารางเมตร 

- - - - 1,068,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 13 บาน
ประดูงาม (บาน
ประดูงาม - บลู

สกาย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  

ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
478 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/
ไมนอยกวา 2,390 
ตารางเมตร ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,100 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,795,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท    
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 13 
บานประดูงาม 
(ซอยพงษเพชร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 151 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางหินคลุกกวางขาง
ละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไมนอยกวา 
604 ตารางเมตร 

- - - - 346,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

105 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 13 
บานประดูงาม 
(ซอย 7 บานพ่ี

เปยก) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

3.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 1,350 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.20 เมตร 

- - - - 786,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูท่ี 
13 บานประดูงาม 

(ซอย 8 เชื่อม
มอเตอรเวย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 243 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,215 ตาราง
เมตร วางทอระบายน้ำ
ขนาด 0.80 เมตร 8 

ทอน จำนวน 2 จุด รวม 
16 ทอน 

- - - - 281,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

107 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 13 
บานประดูงาม 
(ซอยนายสังข) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 2.00 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
56.00ตารางเมตร 

- - - 31,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๖๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 13 
บานประดูงาม 

(ซอยนายณรงค) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 

98.00 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 

0.20 เมตร 

- - - 55,800 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 14 

บานปนทอง (ซอย
ปนทอง 1) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 89 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 

356 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.10 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ำขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จำนวน 
6 ทอน พรอมบอพักจำนวน 2 
บอ ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางหินคลุก ขางละ 0.20 

เมตร พรอมวางทอระบายน้ำ
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 

ทอน 

- - - - 779,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 14 

บานปนทอง (ซอย
ทองประไพ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/
ไมนอยกวา 520 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.20 เมตร ชวงท่ี 2 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 94 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 282 

ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก 
ขางละ 0.20 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ำขนาด 
0.60 เมตร 14 ทอน 
พรอมบอพัก 2 บอ 

- - - 468,000 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 14 

บานปนทอง (ซอย
คำวงษ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย
กวา 968 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร วางทอ
ขนาด 0.60 เมตร 

จำนวน 11 ทอน พรอม
บอพัก จำนวน 2 บอ 

- - - 620,400 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 14 

บานปนทอง (ซอย
ปารุณ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 61 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 244 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.50 เมตร 

วางทอขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 7 ทอน
พรอมบอพักจำนวน 2 

บอ 

- - - - 190,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมู
ท่ี 14 บานปน
ทอง (ซอยเมษา 

ชวง 2) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 610 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 3,050 ตารางเมตร 

วางทอขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ทอน พรอมบอพัก 

2 บอ 

- - - - 639,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
หินคลุก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

114 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 
14 บานปนทอง 

(ซอยขุนพล) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ

คมนาคมใหอยู
ในสภาพท่ีดี
พรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 1,000 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร วางทอ
ขนาด 0.60 เมตร 7 ทอน 

- - - - 659,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 14 

บานปนทอง (หนา
ฟารมแหลมทอง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
1,080 ตารางเมตร 

พรอมวางทอระบายน้ำ
สองขางทางสลับซายขวา
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

0.60 เมตร ขางซาย
ระยะทาง 20 เมตร 
พรอมบอพัก ขางขวา
ระยะทาง 107 เมตร 

พรอมบอพักและตอปาก
ทอบอพักและคืนผิว
จราจรเปนคอนกรีต 

- - - - 1,028,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 14 บานปน

ทอง (ซอย
ทิพวรรณ) ซอย 1 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 

6,600 ตารางเมตร วาง
ทอระบายน้ำคอนกรตี

เสริมเหล็กขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม.

จำนวน 10 ทอน พรอม
บอพัก 2 บอ 

- - - - 3,986,624 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 14 บานปน

ทอง (ซอย 
ทิพวรรณ) ซอย 2 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 308 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,848 
ตารางเมตร 

- - - - 1,122,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

118 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 14 บานปน

ทอง (ซอย
ทิพวรรณ) ซอย 3 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,860 
ตารางเมตร 

- - - - 1,130,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 14 บานปน

ทอง (ซอย
ทิพวรรณ) ซอย 4 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,860 
ตารางเมตร 

- - - - 1,130,000 รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

120 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 14 บานปน

ทอง (ซอย
ทิพวรรณ) ซอย 5 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 376 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,256 
ตารางเมตร 

- - - - 1,365,000 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๗๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 15 

บานทรัพยศรีมงคล 
(คุมซับตะเคียน - 
บานนายอำนวย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 750 

ตารางเมตร 

- - - - 432,700 รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

122 โครงการติดตั้ง
การดเลน หมูท่ี 15 
บานทรัพยศรีมงคล 
(สามแยกบานนาง

ดวง) 

เพ่ือลดปญหา
การเกิด

อุบตัิเหตุบนทอง
ถนน 

ติดตั้งการดเลน จุดท่ี 1 
ติดการดเลนยาว 30 

เมตร จุดท่ี 2 ติดการด
เลนยาว 40 เมตร 

พรอมไฟเตือนชะลอ
ความเร็ว 

- - - 164,500 - รอยละ 80 
ของการ

ติดตั้งการด
เลน 

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน

ลดลง 

กองชาง 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 15 

บานทรัพยศรีมงคล 
(ซอยคุมบอแดง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 280 
ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.20 เมตร 

- - - 160,300 - รอยละ 80 
ของการ

กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

124 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 15 บาน
ทรัพยศรีมงคล 

(ซอยผูชวยสุบรรณ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

3.00 เมตร ยาว 
127.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 381 

ตารางเมตร 

- - - 169,100 - รอยละ 80 
ของการ
กอสราง

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 15 บาน
ทรัพยศรีมงคล 

(ซอยบานนางทอง
สุข – แยกบานนาง

ดวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 
995.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 
5,970 ตารางเมตร 

- - - - 2,246,000 รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

126 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 15 บาน

ทรัพยศรีมงคล (คุม
ศึกษาพัฒนา - คุม

พอเพียง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
ตราจร/ไมนอยกวา 
8,400 ตารางเมตร 

- - - - 3,150,000 รอยละ 80 
ของการ
เสริมผิว

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชน
ไดรับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน

การใช
เสนทาง
สัญจร 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงอาคาร

เรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเขา

จันทนหอม 

เพ่ือซอมแซม
หลังคาอาคาร

เรียน และติดตั้ง
ฝาเพดาน

อาคารเรียนใหมี
ความแข็งแรง

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เขาจันทนหอมไดรับการ
ซอมแซมหลังคาอาคาร

เรียนและติดตั้งฝาเพดาน
อาคารเรียนท่ีมีความ

แข็งแรงปลอดภัย 
จำนวน ๑ แหง 

- - - - 100,000 รอยละ 
80 ของ

การ
ซอมแซม
ปรับปรุง
อาคาร
เรียน 

เด็กนักเรียน
และบคุลากร

ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนใชอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

128 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงหองน้ำ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจันทนหอม 

เพ่ือซอมแซมโถ
ปสสาวะชาย 

ซอมแซม ปรับปรุง 
หองน้ำของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเขาจันทน

หอม 

- - - - 50,000 รอยละ 
80 ของ

การ
ซอมแซม
ปรับปรุง
หองน้ำ 

เด็กนักเรียน
และบคุลากร

ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีหองน้ำ

ท่ีสะอาด 
ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงอางลาง
หนา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนอง

ตะกู 

เพ่ือใหมีอางลาง
หนาท่ีถูก

สุขลกัษณะ 
สะอาด

ปลอดภัย
สำหรับเด็ก 

ซอมแซมปรับปรุงอาง
ลางหนา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหนองตะกู  
จำนวน ๒ อาง 

- - - - 50,000 รอยละ 80 
ของการ
ซอมแซม

ปรับปรุงอาง
ลางหนา 

นักเรียนใน
ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีอาง
ลางหนาท่ี
สะอาด 

ปลอดภัย 
และถูก

สุขลกัษณะ 

กองชาง 

130 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงหองน้ำ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานซับสวอง 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ำ
ใหใชงานไดปกติ 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด และ
ปลอดภัย

สำหรับเด็ก 

ซอมแซมปรับปรุงหองน้ำ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ซับสวอง จำนวน ๑ แหง 

- - - - 50,000 รอยละ 80 
ของการ
ซอมแซม
ปรับปรุง

อาคารเรียน 

เด็กนักเรียน
และบคุลากร

ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

มีหองน้ำท่ี
สะอาด 

ปลอดภัย 
และถูก

สุขลกัษณะ 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงอางลาง
หนา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือใหมีอางลาง
หนาท่ีถูก

สุขลกัษณะ 
สะอาด

ปลอดภัย
สำหรับเด็ก 

ซอมแซมปรับปรุง
อางลางหนา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ขนงพระเหนือ 
จำนวน ๑ อาง 

- - - - 50,000 รอยละ 80 
ของการ
ซอมแซม

ปรับปรุงอาง
ลางหนา 

นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
อางลางหนาท่ี

สะอาด 
ปลอดภัย และ
ถูกสขุลักษณะ 

กองชาง 

132 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 4 บานคลอง
หินลาด ต.ขนงพระ 

เชื่อม ต.หนอง
สาหราย อ.ปาก

ชอง จ.นครราชสีมา 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 210 

เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 

1,260 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร 

- - - - 499,000 รอยละ 80 
ของการ
ซอมแซม

ถนนลาดยาง
แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
ใชเสนทาง

สัญจร 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565  
(บาท) 

133 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 

หมูท่ี 8 บานหนอง
ตะกู เชื่อม หมูท่ี 9 
บานเขาจันทนหอม 
ต.ขนงพระ อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ใหอยูในสภาพท่ี
ดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไมนอยกวา 1,560 
ตารางเมตร 

- - - - 498,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
ใชเสนทาง

สัญจร 

กองชาง 

รวม 131 โครงการ - - - 13,096,270 68,136,824 - - - 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต หมูท่ี 4 
บานคลองหินลาด ต.
ขนงพระ เชื่อม ต.
หนองสาหราย อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ใหอยูในสภาพ 
ท่ีดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 210 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,260 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร 

- - - - 499,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
หมูท่ี 8 บานหนอง
ตะกู เชื่อม หมูท่ี 9 
บานเขาจันทนหอม 
ต.ขนงพระ อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ใหอยูในสภาพ 
ท่ีดีพรอมใชงาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 
260 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,560 
ตารางเมตร 

- - - - 498,000 รอยละ 80 
ของการซอม

สราง
ถนนลาดยาง

แอสฟลท 
ติกคอนกรีต 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ - - - - 997,000    



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๗ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๘ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

ตูแชอาหาร จำนวน 1 ตู ขนาด 20 คิวบิกฟุต 
ทำดวย สเตนเลส หนาไมนอยกวาเบอร 24 
เปนตูแบบ 2 ประตู ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ  

- - - - 33,900 กอง
สาธารณสุขฯ 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

โตะพับหนาฟอเมกาขาว หนา 25 มิล ขา
เหล็กใหญ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล ชุบ
โครเมียม ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร 
จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท 
จัดหาโดยสืบราคา เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ม า ต ร ฐ า น ค ร ุ ภ ั ณ ฑ   ก อ ง ม า ต ร ฐ า น
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ  

- - - - 18,000 สำนักปลัด 

รวม - - - - 51,900 - 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๘๙ 
      
  

 
 

บัญชีเปล่ียนแปลงโครงการพัฒนา  
 
 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 5/2564 
   องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

**************************** 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

1 แผนงานเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565)  
หนาท่ี 69 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ** แผน

ชุมชน ป 2559 

เปาหมาย 

ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2561 – 2565 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

-  (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด 
 

 

เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

2 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 70 ลำดับท่ี 3 

ช่ือโครงการ 

โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

เปาหมาย 

โรงเรียนเขตตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 – 2565 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

-  (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 78 ลำดับท่ี 22 

ช่ือโครงการ 

โครงการเปลี่ยนทอประปาบริเวณภายใน

หมูบาน หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด 

 

 

เปาหมาย 

ประปาหมูบาน ภายในหมูบาน 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการเปลี่ยนทอประปาบริเวณภายใน

หมูบาน หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด 

 

 

เปาหมาย 

ประปาภายในหมูบาน 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง
ปงบประมาณ) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

4 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 79 ลำดับท่ี 27 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายไฟฟาแรงต่ำ ซอยบานนาง

อัมพร กลุมบานหนองครก หมูท่ี 5 บาน

ขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายไฟฟาแรงต่ำ ซอยบานนาง

อัมพร กลุมบานหนองครก หมูท่ี 5 บาน

ขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

5 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 80 ลำดับท่ี 29 

ช่ือโครงการ 

โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา บริเวณ

ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

เปลี่ยนทอประปาจากเดิมขนาด 2 นิ้ว 

เปนขนาด 3 นิ้ว 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา บริเวณ

ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

เปลี่ยนทอประปาจากเดิมขนาด 2 นิ้ว 

เปนขนาด 3 นิ้ว 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 82 ลำดับท่ี 40 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตเสาไฟฟาแรงต่ำ

พรอมติดตั้งระบบประปาและถังแชมเปญ 

บริเวณซอยบานผูชวยสงบ หมูท่ี 7 บาน

ประดูบาก 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำและระบบประปา 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตเสาไฟฟาแรงต่ำ

พรอมติดตั้งระบบประปาและถังแชมเปญ 

บริเวณซอยบานผูชวยสงบ หมูท่ี 7 บาน

ประดูบาก 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำและระบบประปา 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมี

ความจำเปนเรงดวนท่ี

ตองดำเนินการและไม

มีงบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

7 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 88 ลำดับที่ 52 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตเสาไฟฟาแรงต่ำ 

บริเวณสามแยกวัดถงึลาดธรรม หมูที่ 9 บาน

เขาจันทนหอม 

เปาหมาย 

ขยายไฟฟาแรงต่ำ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงนิ 50,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตเสาไฟฟาแรงต่ำ 

บริเวณสามแยกวัดถงึลาดธรรม หมูที่ 9 บาน

เขาจันทนหอม 

เปาหมาย 

ขยายไฟฟาแรงต่ำ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงนิ 50,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

8 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 90 ลำดับที่ 57 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำ บริเวณคุมหนองหนิ 

หมูที่ 10 บานตะเคียนทอง 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงนิ 25,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำ บริเวณคุมหนองหนิ 

หมูที่ 10 บานตะเคียนทอง 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงนิ 25,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

9 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 90 ลำดับท่ี 58 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางรางวี บริเวณคุมบอโยก หมูท่ี 

10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

รางวียาว 1,000 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางรางวี บริเวณคุมบอโยก หมูท่ี 

10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

รางวียาว 1,000 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

10 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 96 ลำดับท่ี 72 

ชื่อโครงการ 

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง บริเวณ

ภายในหมูบาน หมูท่ี 14 บานปนทอง 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ป 2561 จำนวน 12 

ชุด, ป 2562 จำนวน 12 ชุด, ป 2563 

จำนวน 12 ชุด, ป 2564 จำนวน 15 ชุด 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2564 

จำนวนเงิน 42,000 – 52,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง บริเวณ

ภายในหมูบาน หมูท่ี 14 บานปนทอง 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ป 2565 จำนวน 15 

ชุด 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 52,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

11 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 99 ลำดับท่ี 81 

ชื่อโครงการ 

โครงการขุดเจาะบอบาดาลภายในตำบล 

เปาหมาย 

บอบาดาล จำนวน 15 บอ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 1,500,000.- บาท 

- 

 
(เฉพาะ

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๙๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

12 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 102 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางทาน้ำสาธารณะ บริเวณ

คลองบานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทาน้ำสาธารณะ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางทาน้ำสาธารณะ บริเวณ

คลองบานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทาน้ำสาธารณะ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

13 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 

25 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบานนายเฉลิม หมูท่ี 2 บานขนง

พระใต 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 247,500.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 2 บานขนงพระใต (ซอยนายเฉลิม)  

 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 144.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 432 ตารางเมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.10 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 247,500.- บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

14 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

3/2563 ขององคการ

บริหารสวนตำบลขนง

พระ หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 

4 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 2 บานขนงพระใต (ซอยนางเจียม)  
 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 26 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม
นอยกวา 78 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.10 เมตร  
 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 42,900.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 2 บานขนงพระใต (ซอยนางเจียม)  
 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 43.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไมนอยกวา 129.00 ตารางเมตร  
 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 72,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

15 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 

26 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบานนายชลอ หมูท่ี 2 บานขนง

พระใต 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน 330,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบานนายชลอ หมูท่ี 2 บานขนง

พระใต 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน 330,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

แผนงาน/
โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม 

ยกเลิก
โครงการ 

16 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 121 

ลำดับท่ี 58 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอยบานนายหลง หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 330,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอยบานนายหลง หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 330,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

17 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 124 ลำดับท่ี 

66 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีล เชื่อ

ระหวาง ม.6 - ม.8 หมูท่ี 6 บานซับสวอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,850 

เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 8,730,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีล เชื่อ

ระหวาง ม.6 - ม.8 หมูท่ี 6 บานซับสวอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,850 

เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 8,730,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

18 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 129 ลำดับท่ี 81 

ชื่อโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอลฟลทติก 

บริเวณซอยบานคณุประภาสตอเสนเดิม หมูท่ี 7 

บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอลฟลทติก 

บริเวณซอยบานคณุประภาสตอเสนเดิม หมูท่ี 7 

บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

19 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 129 ลำดับท่ี 82 

ชื่อโครงการ 

โครงการขยายถนนลาดยาง บริเวณชวงโคงวัด

เกิดแกวนิมิต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง  

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการขยายถนนลาดยาง บริเวณชวงโคงวัด

เกิดแกวนิมิต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง  

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

20 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 135 ลำดับท่ี 

100 

ช่ือโครงการ 

โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟลลติกคอน 

กรีต (บริเวณถนน หมู 8 บานหนองตะกู 

เชื่อม หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล) 

 หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 

 

 

เปาหมาย 

ถนนกวาง 6 เมตร ความยาว 3,500 

เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 1,316,000.- บาท 

- 

 

(เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

21 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 140 ลำดับท่ี 

111 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแยกวัดเขา

จันทนหอม ถึง สำนักสงฆถ้ำอิติปโส หมูท่ี 

9 บานเขาจันทนหอม 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 

เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 6,840,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแยกวัดเขา

จันทนหอม ถึง สำนักสงฆถ้ำอิติปโส หมูท่ี 

9 บานเขาจันทนหอม 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 

เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 6,840,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

22 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 143 ลำดับท่ี 

121 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคุม ป.ต.ท. ถึง ทางเขาบานผูชวยสม

จิตร หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3 เมตร 

ความยาว 150 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 510,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคุม ป.ต.ท. ถึง ทางเขาบานผูชวยสม

จิตร หมูท่ี 14 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3 เมตร 

ความยาว 150 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 510,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๐๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

23 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 144 ลำดับท่ี 

125 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณแยกทางเขาวัดตะเคียนทอง ซอย

บานนายกมล หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 1,100,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณแยกทางเขาวัดตะเคียนทอง ซอย

บานนายกมล หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 1,100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

24 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 146 ลำดับท่ี 

129 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดก่ิงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย 

บริเวณซอยบานนายประจวบ กิจสะอาด 

หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟ จำนวน 15 ชุด 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดก่ิงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย 

บริเวณซอยบานนายประจวบ กิจสะอาด 

หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟ จำนวน 15 ชุด 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

25 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 146 ลำดับท่ี 130 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณท้ัง 4 คุม 

ของหมูบาน หมูท่ี 10 บานตะเคยีนทอง 

เปาหมาย 

เครื่องขยายพรอมดอกลำโพง 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณท้ัง 4 คุม 

ของหมูบาน หมูท่ี 10 บานตะเคยีนทอง 

เปาหมาย 

เครื่องขยายพรอมดอกลำโพง 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

26 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 146 ลำดับท่ี 129 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดก่ิงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย 

บริเวณซอยบานนายประจวบ กิจสะอาด หมูท่ี 

10 บานตะเคยีนทอง 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟ จำนวน 15 ชุด 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดก่ิงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย 

บริเวณซอยบานนายประจวบ กิจสะอาด หมูท่ี 

10 บานตะเคยีนทอง 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟ จำนวน 15 ชุด 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

27 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 149 ลำดับท่ี 139 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด บริเวณหนา

นายสมพงษ - นายนิพนธ หมูท่ี 12 บานผาสุข 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 90,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด บริเวณหนา

นายสมพงษ - นายนิพนธ หมูท่ี 12 บานผาสุข 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 90,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

28 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 159 ลำดับท่ี 165 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

บอสาธารณะ หมูท่ี 13 บานประดูงาม 

เปาหมาย 

กอสรางคันทางรอบบอพรอมรั้วคาวบอยรอบบอ

สาธารณะ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 600,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

บอสาธารณะ หมูท่ี 13 บานประดูงาม 

เปาหมาย 

กอสรางคันทางรอบบอพรอมรั้วคาวบอยรอบบอ

สาธารณะ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 600,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

29 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 161 ลำดับท่ี 170 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ บริเวณภายใน

หมูบาน หมูท่ี 14 บานปนทอง 

เปาหมาย 

ถังแชมเปญ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 180,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ บริเวณภายใน

หมูบาน หมูท่ี 14 บานปนทอง 

เปาหมาย 

ถังแชมเปญ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 180,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

30 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 165 ลำดับท่ี 182 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางบรเิวณเสน

บายพาส - คายลูกเสือปากชองแคมป หมูท่ี 14 

บานปนทอง 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 5,400,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางบรเิวณเสน

บายพาส - คายลูกเสือปากชองแคมป หมูท่ี 14 

บานปนทอง 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 5,400,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

31 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 168 ลำดับท่ี 192 

ชื่อโครงการ 

โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณเสนทางคมนาคม 

เช่ือมระหวาง หมูท่ี 9 - หมูท่ี 15 บริเวณหนา

บานนางเตา หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล 

เปาหมาย 

ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 1,080,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณเสนทางคมนาคม 

เช่ือมระหวาง หมูท่ี 9 - หมูท่ี 15 บริเวณหนา

บานนางเตา หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล 

เปาหมาย 

ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 1,080,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

32 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 171 ลำดับท่ี 200 

ชื่อโครงการ 

โครงการปรับปรุงหองประชุม (หลงัเกา) 

เปาหมาย 

ปรับปรุงหองประชุม โดยการปูกระเบ้ืองทาสี

ภายใน - ภายนอก ฝาเพดาน แตกแตงภายใน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2564  

จำนวนเงิน 150,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการปรับปรุงหองประชุม (หลงัเกา) 

เปาหมาย 

ปรับปรุงหองประชุม โดยการปูกระเบ้ืองทาสี

ภายใน - ภายนอก ฝาเพดาน แตกแตงภายใน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 150,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม 

ยกเลิก
โครงการ 

33 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 

2565) หนาท่ี 173 

ลำดับท่ี 204 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางหองเก็บของ ณ ท่ีทำการ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

หองเก็บของ 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางหองเก็บของ ณ ท่ีทำการ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ หมูท่ี 1 

บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

หองเก็บของ 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

34 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 175 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสราง หรือซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก หมูท่ี 5 บาน

ขนงพระกลาง (สามแยกขนงพระกลาง ถึง 

โบนันซา) 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 3,195 

เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 8,243,100.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

35 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 176 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายบานขนงพระใต หมูท่ี 2 

ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง 

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 900 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 

4,500 ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 1,610,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

36 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 181 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 

เปอรเซ็นต 

 

 

 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๑๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

37 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 185 ลำดบัที่ 10 

ชื่อโครงการ 

โครงการอุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชน

อำเภอปากชอง 

เปาหมาย 

อำเภอปากชอง 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

38 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 186 ลำดบัที่ 12 

ชื่อโครงการ 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยดาน

การเกษตร 

เปาหมาย 

เกษตรกรในตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

39 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) หนาท่ี 

187 ลำดับท่ี 13 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อำเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เปาหมาย 

ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง) 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565 

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อำเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

เปาหมาย 

ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง) 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ  2565 

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

- สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

40 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 188 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการยุวสภาวัฒนธรรมและกลุมอาสา

อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมตำบล 

 

 

เปาหมาย 

สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

41 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 188 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติ

วัฒนธรรม (วัคซีนวัฒนธรรมสราง

ภูมิคุมกันของสังคม) 

 

 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรม Culture Vaccine ใหความรู

ปญหายาเสพติด/การมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

42 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 189 ลำดับท่ี 5 

ชื่อโครงการ 

โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

เปาหมาย 

เด็กไดแสดงผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

43 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 190 ลำดับท่ี 7 

ชื่อโครงการ 

โครงการจดัสรรงบประมาณสมทบอาหาร

กลางวันและอาหารเสรมิ (นม) ใหกับนักเรียนท่ี

ขาดแคลน 

เปาหมาย 

จัดซื้ออาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให

โรงเรียน และ ศพด.  

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 100,000 – 150,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

44 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 190 ลำดับที่ 8 

ช่ือโครงการ 

โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา 

เปาหมาย 

จัดซ้ือวัสดุกอสรางสนามเด็กเลนใหกับ ศพด. 

ในสังกัด อบต.ขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงนิ 150,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

45 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 191 ลำดับที่ 11 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดประสบการณการเรียนรูและผลิต

ส่ือ 

เปาหมาย 

มีส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอตอ

เด็ก 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

46 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 192 ลำดับท่ี 

13 

ช่ือโครงการ 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

เปาหมาย 

งบประมาณสนับสนุน 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

47 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 193 ลำดับท่ี 

15 

ช่ือโครงการ 

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- การคัดกรองนักเรียน 
- ประชุมผูปกครอง 
- กิจกรรมการเยี่ยมบานประสาน

สัมพันธ 
- วิจัยชั้นเรียน 

 
เปาหมาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมี

คุณภาพฯ 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 25,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

48 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 194 ลำดับท่ี 

17 

ช่ือโครงการ 

โครงการประกันคุณภาพภายใน 

- การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ศูนยฯ 

- การนิเทศนติดตาม 
 

 

เปาหมาย 

ผูดูแลเด็กและเด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

49 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 195 ลำดับที่ 18 

ช่ือโครงการ 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แก

คณะผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ และสมาชิก

สภา อบต.ขนงพระ 

เปาหมาย 

กิจกรรมอบรมจริยธรรม 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

50 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 195 ลำดับที่ 19 

ช่ือโครงการ 

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 

เปาหมาย 

จัดต้ังสภาเด็กและจัดกิจกรรมตางๆ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๒๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

51 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 204 ลำดับที่ 42 

ช่ือโครงการ 

โครงการทองถิ่นขนงพระรักการอาน 

เปาหมาย 

ตูหนังสือประจำหมูบาน พ.ศ. 2563 จำนวน 

7 หมูบาน, พ.ศ. 2564 จำนวน 8 หมูบาน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงนิ 50,000 – 70,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการทองถิ่นขนงพระรักการอาน 

เปาหมาย 

ตูหนังสือประจำหมูบาน พ.ศ. 2565 จำนวน 

8 หมูบาน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงนิ 70,000 .- บาท 

- กองการศึกษาฯ เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

52 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 204 ลำดับที่ 43 

ช่ือโครงการ 

โครงการสงเสริมและสนับสนนุการจัดต้ังชมรม

การออกกำลังกายตำบลขนงพระ 

เปาหมาย 

ชมรมการออกกำลังกายตำบลขนงพระ

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงนิ 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองการศึกษาฯ เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

53 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 215 ลำดับที่ 3 

ช่ือโครงการ 

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ เชน วันอาสาฬหบูชา วัน

เขาพรรษา 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 30,000 – 40,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองการศึกษาฯ เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

54 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 216 ลำดับที่ 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรม

และประเพณีทองถิน่ 

เปาหมาย 

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงนิ 5,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองการศึกษาฯ เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

55 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 219 ลำดับที่ 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเขา

แมชี หมูที่ 6 บานซับสวอง 

เปาหมาย 

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเขาแมชี และ

อื่นๆ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

56 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 219 ลำดับที่ 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานทองเที่ยว

ตำบลขนงพระ 

เปาหมาย 

ศูนยประสานงานการทองเที่ยว 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

57 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 220 ลำดับที่ 3 

ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

บริเวณแกงหนิเพลิง, ลำตะคอง 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรมการลองแกง หมูที่ 1 - หมูที่ 5 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 100,000 – 150,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

58 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 220 ลำดับที่ 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ

ส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย 

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 100,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

59 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 222 ลำดับที่ 3 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดทำส่ือประชาสัมพันธงานของ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

เปาหมาย 

ส่ือประชาสัมพันธ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

60 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 222 ลำดับที่ 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิ

ทัศนรอบบริเวณที่ทำการอบต. 

เปาหมาย 

สนามฟุตบอลและที่ทำการ อบต. 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงนิ 100,000 – 200,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการที่ไมมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

61 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 223 ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 

โครงการทองถ่ินจิตอาสาพัฒนาชุมชนให

นาอยู 

เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 10,000 – 15,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

62 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 222 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรมปกปองสถาบัน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

63 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 225 ลำดบัที่ 12 

ชื่อโครงการ 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพนัธกรณีพบ

เห็นการทุจริต 

เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

64 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาที่ 228 ลำดบัที่ 17 

ชื่อโครงการ 

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองคลัง เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

65 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 228 ลำดับท่ี 

18 

ช่ือโครงการ 

โครงการอบรมและประชาสัมพันธให

ความรูเก่ียวกับภาษีตางๆ ของอบต. 

 

 

เปาหมาย 

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 10,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองคลัง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

66 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 229 ลำดับท่ี 

19 

ช่ือโครงการ 

โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบล พนักงาน ลูกจางประจำ และ

พนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ 

 

 

เปาหมาย 

อบต.ขนงพระ 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

67 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 229 ลำดับท่ี 

20 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.

ขนงพระ 

 

 

เปาหมาย 

กลองวงจรปดพรอมคาติดตั้ง จำนวน 5 

ชุด 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.

ขนงพระ 

 

 

เปาหมาย 

กลองวงจรปดพรอมคาติดตั้ง จำนวน 5 

ชุด 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๓๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

68 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 230 ลำดับท่ี 

21 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

บริเวณดานหนาท่ีทำการ อบต., บริเวณ

จุดแยกและจุดสำคัญๆ ภายในตำบล 

 

 

เปาหมาย 

กลองวงจรปด 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 400,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

69 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 231 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการจัดการศึกษาสำหรับของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

 

 

เปาหมาย 

ศพด. สังกัด อบต.ขนงพระ 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 171,760 – 200,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๑ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

70 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 232 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ชาง 

 

 

เปาหมาย 

พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

71 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 234 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมาย

เบื้องตนเก่ียวกับการใชชีวิติประจำวัน 

 

 

 

เปาหมาย 

การอบรม 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
     แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

72 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 237 ลำดับท่ี 1 

ชื่อโครงการ 

โครงการสงเสริมและพฒันาภูมปิญญา

ทองถ่ิน 

เปาหมาย 

จัดอบรมใหความรู 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 – 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

73 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 237 ลำดับท่ี 2 

ชื่อโครงการ 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงภูมิปญญา

ทองถ่ินตำบลขนงพระ 

เปาหมาย 

จัดนิทรรศการ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง 

การศึกษาฯ 

เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

74 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 241 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการสำรวจขอมูลดานการเกษตร 

เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 60,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

75 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 242 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 

โครงการตลาดสีเขียว 

เปาหมาย 

เกษตรกรตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

76 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 243 ลำดับท่ี 7 

ชื่อโครงการ 

โครงการผลิตปุยหมักจาเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร 

เปาหมาย 

กลุมเกษตรตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

77 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 243 ลำดับท่ี 8 

ชื่อโครงการ 

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการปนกระถาง

ตนไม 

เปาหมาย 

กลุมเกษตรกรตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๖ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

78 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 244 ลำดับท่ี 

12 

ชื่อโครงการ 

โครงการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน 

เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- 

 

(เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

79 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 245 ลำดับท่ี 

13 

ชื่อโครงการ 

โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนเตรียมความ

พรอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลงดานการเกษตร 

เปาหมาย 

หมู 4, หมู 6, หมู 7, หมู 8, หมู 9 และหมู 15 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๗ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ 
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

80 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 246 ลำดับท่ี 

15 

ชื่อโครงการ 

โครงการศึกษาดูงานการปลกูมันสำปะหลังแบบน้ำ

หยด 

เปาหมาย 

วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 45,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 

81 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 248 ลำดับท่ี 

20 

ชื่อโครงการ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการการทำกอนเชื้อ

เห็ดโคน 

เปาหมาย 

กลุมเกษตรกรตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๘ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
     แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

82 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 251 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 

โครงการสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

เปาหมาย 

จัดกิจกรรมการปลูกปา 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 5,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กอง

สาธารณสุขฯ 

เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๔๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

83 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 252 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 

โครงการกลุมพิทักษอนุรักษนำ้เพื่อ

การเกษตร 

เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

84 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 252 ลำดับท่ี 4 

ชื่อโครงการ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการนักอนุรักษ

นอย 

เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 30,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 8 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

85 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 253 ลำดับท่ี 5 

ชื่อโครงการ 

โครงการน้ำคือชีวิตศาสตรพระราชาแปลง

เกษตรผสมผสานประชารัฐ 

เปาหมาย 

ตำบลขนงพระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 - 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 

86 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

หนาท่ี 254 ลำดับท่ี 6 

ชื่อโครงการ 

โครงการลอมร้ัวพื้นที่ปกปกทรัพยากรทองถ่ิน 

527 ไร 

เปาหมาย 

ปาทุงรกฟา หมูที่ 1 บานขนงพระเหนือ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

กองชาง เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

87 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำขามถนนพรอม

บอพัก บริเวณบานนายมานิต งามขุนทด 

หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ยาว 30 เมตร พรอมบอพัก 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 80,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำขามถนนพรอม

บอพัก บริเวณบานนายมานิต งามขุนทด 

หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ยาว 30 เมตร พรอมบอพัก 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 80,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

88 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก 

บริเวณซอยบานใหญธรรมชาติ ถึง  

ลำตะคลอง หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร พรอมบอระยะทาง 70 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 120,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก 

บริเวณซอยบานใหญธรรมชาติ ถึง  

ลำตะคลอง หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร พรอมบอระยะทาง 70 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 120,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

89 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 3 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางวงเวียนพรอมปายบอกทาง 

บริเวณสามแยกบานนางสาวละมอม เขมภูษิต  

หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

เปาหมาย 

วงเวียนพรอมปายบอกทาง 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการกอสรางวงเวียนพรอมปายบอกทาง 

บริเวณสามแยกบานนางสาวละมอม เขมภูษิต 

หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

เปาหมาย 

วงเวียนพรอมปายบอกทาง 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 

90 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 7 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล บริเวณ

คุมรวมใจ หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ไฟฟาโซลาเซลล จำนวน 6 ตน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล บริเวณ

คุมรวมใจ หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

เปาหมาย 

ไฟฟาโซลาเซลล จำนวน 6 ตน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

91 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพิ่มเติม

และเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 

1/2562 

หนาที่ 7 ลำดับที่ 9 

ชื่อโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำขามถนน บริเวณคุมนอง

ใหม หมูที่ 8 บานหนองตะก ู

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จำนวน 14 ทอน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 80,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำขามถนน บริเวณคุมนอง

ใหม หมูที่ 8 บานหนองตะก ู

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จำนวน 14 ทอน 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 80,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เปล่ียนแปลงปงบประมาณ) 

92 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพิ่มเติม

และเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 

1/2562 

หนาที่ 7 ลำดับที่ 11 

ชื่อโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักบริเวณคุม

บอโยก ถึง ส่ีแยกถนนกองวัคซีน หมูที่ 10 บาน

ตะเคียนทอง 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ พรอมบอพัก ยาว 600 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 900,000.- บาท 

ชื่อโครงการ 

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักบริเวณคุม

บอโยก ถึง ส่ีแยกถนนกองวัคซีน หมูที่ 10 บาน

ตะเคียนทอง 

เปาหมาย 

ทอระบายน้ำ พรอมบอพัก ยาว 600 เมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 900,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการทีไ่มมีความ

จำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เปล่ียนแปลงปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม 

ยกเลิก
โครงการ 

93 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 7 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟสทติก 

บริเวณ 5 แยกประปาภูมิภาค ถึง ฟารมโชคชัย 

หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ชวงท่ี 1 พ.ศ. 2563 กวาง 8 

เมตร ยาว 445 เมตร ชวงท่ี 2 พ.ศ. 2564 

กวาง 5 เมตร ยาว 590 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงิน 1,506,600 – 1,271,400.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟสทติก บริเวณ 5 แยกประปา

ภูมิภาค ถึง ฟารมโชคชัย หมูท่ี 1 

บานขนงพระเหนือ 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ชวงท่ี 1  กวาง 8 

เมตร ยาว 445 เมตร ชวงท่ี 2  

กวาง 5 เมตร ยาว 590 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 2,778,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

94 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกผัง 15 เชื่อม

ตำบลหนองสาหราย หมูท่ี 1 บานขนง

พระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

500 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 1,320,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกผัง 15 เชื่อม

ตำบลหนองสาหราย หมูท่ี 1 บานขนง

พระเหนือ 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

500 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 1,320,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

95 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกบานนางสาว

ละมอม เขมภูษิต หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ขนาด 46 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกบานนางสาว

ละมอม เขมภูษิต หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง ขนาด 46 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 20,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

96 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 10 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต โดยการ

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย

สตารแลนด หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 127 เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 180,600.- บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสรมิผิวจราจรถนนลาดยางแอส

ฟลทติก คอนกรีต หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด 

(ซอยสตารแลนด) 

 

เปาหมาย 

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 504 

ตารางเมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 216,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๕๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

97 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 12 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบานนายตุน (ตอจากเสนเดิม) 

หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 41.25 ตารางเมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 20,200.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบานนายตุน (ตอจากเสนเดิม) 

หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 41.25 ตารางเมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 20,200.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

98 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 15 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

บริเวณคุมหนองครก 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,1250 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 5,476,700.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง 

บริเวณคุมหนองครก 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,1250 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 5,476,700.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

99 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 22 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณคุมหนองกรวด ถึง ถังประปา

หมูบาน หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 280 

เมตร หนา 0.15 เมตร และไหลทางหิน

คลุกกวางขางละ 0.30 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 728,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณคุมหนองกรวด ถึง ถังประปา

หมูบาน หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 280 

เมตร หนา 0.15 เมตร และไหลทางหิน

คลุกกวางขางละ 0.30 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 728,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

100 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 21 ลำดับท่ี 26 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยสวนกลวยไม (ตอจากเสนเดิม) 

หมูท่ี 11 บานโบนันซา 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร 

ยาว 60 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 161,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 11 บานโบนันซา (ซอยสวนกลวยไม 

ชวง 2 ) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 540 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,700 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.30 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 1,610,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

101 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 32 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอย 7 หมูท่ี 13 บานประดูงาม 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร และ

ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.30 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 702,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอย 7 หมูท่ี 13 บานประดูงาม 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร และ

ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.30 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 702,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

102 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 24 ลำดับท่ี 35 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนมิตรภาพ ถึง สามแยกฟารม

แหลมทอง (ตอจากเสนเดิม) หมูท่ี 14 

บานปนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 40 เมตร  

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 60,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนมิตรภาพ ถึง สามแยกฟารม

แหลมทอง (ตอจากเสนเดิม) หมูท่ี 14 

บานปนทอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 40 เมตร  

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 60,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

103 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

1/2562 

หนาท่ี 25 ลำดับท่ี 37 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณคุม

สี่แยก ถึง คุมซับตะเคียน หมูท่ี 15 บาน

ทรัพยศรีมงคล 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 673 

เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 1,009,500.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณคุม

สี่แยก ถึง คุมซับตะเคียน หมูท่ี 15 บาน

ทรัพยศรีมงคล 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 673 

เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 1,009,500.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

104 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากลำตะ

คลอง พรอมวางทอสงน้ำ หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ บริเวณคุมฟารมโชคชัย 

 

 

เปาหมาย 

เครื่องสูบน้ำพรอมอุปกรณติดตั้ง  

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากลำตะ

คลอง พรอมวางทอสงน้ำ หมูท่ี 1 บาน

ขนงพระเหนือ บริเวณคุมฟารมโชคชัย 

 

 

เปาหมาย 

เครื่องสูบน้ำพรอมอุปกรณติดตั้ง  

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

105 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 

โครงการยายถังประปาหมูบาน พรอม

เจาะบอบาดาล หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 

บริเวณคุมเนินเขา 

 

 

 

เปาหมาย 

บอบาดาล 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการยายถังประปาหมูบาน พรอม

เจาะบอบาดาล หมูท่ี 8 บานหนองตะกู 

บริเวณคุมเนินเขา 

 

 

 

เปาหมาย 

บอบาดาล 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

106 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 6 ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอเมนตประปาหมูบาน หมูท่ี 

9 บานเขาจันทนหอม บริเวณซอยถ้ำ 

อิติปโส  

 

 

เปาหมาย 

ทอเมนตประปา 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการวางทอเมนตประปาหมูบาน หมูท่ี 

9 บานเขาจันทนหอม บริเวณซอยถ้ำ 

อิติปโส  

 

 

เปาหมาย 

ทอเมนตประปา 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๖๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

107 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 7 ลำดับท่ี 8 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

บริเวณบานหลังคาแดง ถึง โคงเสี่ยธงชัย 

หมูท่ี 12 บานผาสุข 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

บริเวณบานหลังคาแดง ถึง โคงเสี่ยธงชัย 

หมูท่ี 12 บานผาสุข 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

108 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 7 ลำดับท่ี 9 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการเพ่ิมขนาดหมอแปลง

ไฟฟา หมูท่ี 12 บานผาสุข บริเวณซอย

นายไม  

 

 

เปาหมาย 

หมอแปลงไฟฟา 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนโครงการเพ่ิมขนาดหมอแปลง

ไฟฟา หมูท่ี 12 บานผาสุข บริเวณซอย

นายไม  

 

 

เปาหมาย 

หมอแปลงไฟฟา 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

109 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 12 

ช่ือโครงการ 

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

บริเวณซอยบานใหญธรรมชาติ 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก ชวงท่ี1 กวาง 4 

เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ชวงท่ี 2 กวาง 5 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 380,800.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ 

บริเวณซอยบานใหญธรรมชาติ 

 

 

เปาหมาย 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก ชวงท่ี1 กวาง 4 

เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ชวงท่ี 2 กวาง 5 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 380,800.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

110 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 14 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 7 บานประดูบาก บริเวณซอยนาย

สมคิด 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 63,600.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 7 บานประดูบาก บริเวณซอยนาย

สมคิด 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 63,600.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

111 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 15 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 8 บานหนองตะกู บริเวณถนนหมูท่ี 

8 เชื่อม หมูท่ี 6 บานซับสวอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.05 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงิน 3,180,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 8 บานหนองตะกู บริเวณถนนหมูท่ี 

8 เชื่อม หมูท่ี 6 บานซับสวอง 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.05 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 3,180,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

112 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 

2565) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 

20 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 14 บานปนทอง บริเวณซอยเมษา 

(ตอจากเสนเดิม) 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ. 2563 กวาง 

4 เมตร ยาว 133 เมตร พ.ศ. 2564 กวาง 

4 เมตร  ยาว 420 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงิน 283,700 – 895,800.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 14 บานปนทอง บริเวณซอยเมษา 

(ตอจากเสนเดิม) 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ. 2563 

กวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร พ.ศ. 

2564 กวาง 4 เมตร  ยาว 420 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 895,800.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๕ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูดวยกันอยางมีความสุข 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

113 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 17 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจำองคการบริหารสวนตำบล

ขนงพระ 

 

 

เปาหมาย 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคการ

บริหารสวนตำบลขนงพระ 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 - 2565  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- (เฉพาะ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สำนักปลัด เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ยกเลิก) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

114 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563 

หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 14 บานปนทอง บริเวณซอยบาน

นายประทวน 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 185 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.20 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2563 - 2564  

จำนวนเงิน 61,000 – 244,250.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 14 บานปนทอง บริเวณซอยบาน

นายประทวน 

 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 185 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.20 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 244,250.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

115 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 57 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอย

นายติ๋มศักดิ์ หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตประปาภูมิภาค + ระยะทาง 

318 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 270,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอย

นายติ๋มศักดิ์ หมูท่ี 2 บานขนงพระใต 

 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตประปาภูมิภาค + ระยะทาง 

318 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 270,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

116 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 57 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายทอเมนประปาสวนภูมิภาค 

หมูท่ี 2 บานขนงพระใต (บริเวณซอยนาย

ติ๋มศักดิ์) 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทางความ

ยาวประมาณ 375 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 270,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายทอเมนประปาสวนภูมิภาค 

หมูท่ี 2 บานขนงพระใต (บริเวณซอยนาย

ติ๋มศักดิ์) 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทางความ

ยาวประมาณ 375 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 270,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๗๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

117 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 58 ลำดับท่ี 2 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถัง

ใหม) หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (บริเวณ

คุมคลองเสือ) หอถังทรงแชมเปญ ขนาด 

10 ลบ.ม. 

 

 

เปาหมาย 

หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม. 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 250,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถัง

ใหม) หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (บริเวณ

คุมคลองเสือ) หอถังทรงแชมเปญ ขนาด 

10 ลบ.ม. 

 

 

เปาหมาย 

หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม. 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 250,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

118 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 59 ลำดับท่ี 3 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอมพาด

สายดับ หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (คุม

ฟารมโชคชัย) ระยะทางประมาณ 1,050 

เมตร 

 

 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟสายดับ จำนวน 1 ชุด ระยะทาง

ประมาณ 1,050 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอมพาด

สายดับ หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (คุม

ฟารมโชคชัย) ระยะทางประมาณ 1,050 

เมตร 

 

 

เปาหมาย 

ก่ิงโคมไฟสายดับ จำนวน 1 ชุด ระยะทาง

ประมาณ 1,050 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 300,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

119 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 60 ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมูท่ี 

11 บานโบนันซา (บริเวณสามแยกบาน

โคกนอย - สามแยกบาน ส.อบต.สุวิทย) 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตทอเมนประปา ทอ PVC 2 นิ้ว 

ชั้น 8.5 ระยะทาง 530 เมตร 

รายละเอียดรปูแบบและรายการของ

องคการบรหิารสวนตำบลขนงพระ 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมูท่ี 

11 บานโบนันซา (บริเวณสามแยกบาน

โคกนอย - สามแยกบาน ส.อบต.สุวิทย) 

 

 

เปาหมาย 

ขยายเขตทอเมนประปา ทอ PVC 2 นิ้ว 

ชั้น 8.5 ระยะทาง 530 เมตร 

รายละเอียดรูปแบบและรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 50,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

120 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 62 ลำดับท่ี 6 

ช่ือโครงการ 

โครงการยายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟ

เบอรกลาส) หมูท่ี 11 บานโบนันซา 

(บริเวณบานนางนพรสไปศาลาประชาคม) 

 

 

เปาหมาย 

ยายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟเบอร

กลาส) รายละเอียดรูปแบบและรายการ

ขององคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 450,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการยายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟ

เบอรกลาส) หมูท่ี 11 บานโบนันซา 

(บริเวณบานนางนพรสไปศาลาประชาคม) 

 

 

เปาหมาย 

ยายถังประปา (โครงเหล็กถังไฟเบอร

กลาส) รายละเอียดรปูแบบและรายการ

ขององคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 450,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

121 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางระบบประปาถังเหล็ก

ทรงแชมเปญ หมูท่ี 15 บานทรัพยศรี

มงคล 

 

 

เปาหมาย 

กอสรางระบบประปาถังเหล็กทรงแชม

เปฐญ ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร สูง 20 

เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 400,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางระบบประปาถังเหล็ก

ทรงแชมเปญ หมูท่ี 15 บานทรัพยศรี

มงคล 

 

 

เปาหมาย 

กอสรางระบบประปาถังเหล็กทรงแชม

เปฐญ ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร สูง 20 

เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 400,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

122 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 64 ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูท่ี 

1 บานขนงพระเหนือ จำนวน 2 จุด จุดท่ี 

1 บริเวณหาแยกประปา จุดท่ี 2 บริเวณสี่

แยกศาลเจาพอ 

 

 

เปาหมาย 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูท่ี 

1 บานขนงพระเหนือ จำนวน 2 จุด จุดท่ี 

1 บริเวณหาแยกประปา จุดท่ี 2 บริเวณสี่

แยกศาลเจาพอ 

 

 

เปาหมาย 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(เปล่ียนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

123 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 68 ลำดับท่ี 5 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด (ซอย สส.) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 420 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.20 เมตร 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 231,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด (ซอย สส.) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 420 ตารางเมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 237,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

124 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 70 ลำดับท่ี 7 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด (ซอยบานนาย

แสงทอง ดรธงขวา) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,520 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.30 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 836,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 4 บานคลองหินลาด (ซอยบานนาย

แสงทอง ดรธงขวา) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 383 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย

กวา 1,532 ตารางเมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 908,400.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

125 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

3/2563 

หนาท่ี 72 ลำดับท่ี 9 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขยายผิวจราจร หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยบานนายรจุน สายธนู) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจร กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 0.10 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 220,000.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขยายผิวจราจร หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยบานนายรจุน สายธนู) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจร กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 0.10 เมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 240,000.- บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

126 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 

3/2563 

หนาที่ 81 ลำดับที่ 19 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 15 บานทรัพยศรี

มงคล (บริเวณคุมซับตะเคียน คุมบอแดง) 

เปาหมาย 

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลท     

ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 2,850 

ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 935,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล 

(บริเวณคุมซับตะเคียน - คุมบอแดง) 

เปาหมาย 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

475.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 2,850 

ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 1,085,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๘๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

127 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 

4/2563 

หนาที่ 8 ลำดับที่ 4 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง (คุมบอโยก 

ซอย 3 ) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 224 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 896 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.50 เมตร 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 498,900.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 10 บานตะเคียนทอง (คุมบอโยก 

ซอย 3 ) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร 

หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหล

ทางไมนอยกวา 920 ตารางเมตร ไหล

ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 571,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

128 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

4/2563 

หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 11 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแตง หมูที่ 13 

บานประดูงาม (บริเวณสระน้ำสาธารณะ) 

เปาหมาย 

สายที่ 1  ผิวจราจรปรับเกลี่ยแตงกวาง 4.00 เมตร ยาว 

103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว

จราจร/ไมนอยกวา 412 ตารางเมตร,สายที่ 2  ผิวจราจร

ปรับเกลี่ยแตงกวาง 6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไมนอยกวา 570 

ตารางเมตร,สายที่ 3  ผิวจราจรปรับเกลี่ยแตงกวาง 

4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไมนอยกวา 536 ตารางเมตร รวม

ระยะทางดำเนินการ 332 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,518 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการและปายโครงการ รายละเอียด

รูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนตำบลขนง

พระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564  

จำนวนเงิน 481,200.- บาท 

ช่ือโครงการ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแตง หมูที่ 13 

บานประดูงาม (บริเวณสระน้ำสาธารณะ) 

เปาหมาย 

สายที่ 1  ผิวจราจรปรับเกลี่ยแตงกวาง 4.00 เมตร ยาว 

103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว

จราจร/ไมนอยกวา 412 ตารางเมตร,สายที่ 2  ผิวจราจร

ปรับเกลี่ยแตงกวาง 6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไมนอยกวา 570 

ตารางเมตร,สายที่ 3  ผิวจราจรปรับเกลี่ยแตงกวาง 

4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไมนอยกวา 536 ตารางเมตร รวม

ระยะทางดำเนินการ 332 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,518 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการและปายโครงการ รายละเอียด

รูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนตำบลขนง

พระ 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565  

จำนวนเงิน 481,200.- บาท 

- กองชาง เปนโครงการท่ีไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตอง

ดำเนินการและไมมี

งบประมาณในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

(เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

129 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

3/2563 ขององคการ

บริหารสวนตำบลขนง

พระ หนาท่ี 12 ลำดับ

ท่ี 2 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (ซอยขาง

ประปาสวนภูมิภาค) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 465 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 2,325 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.30 เมตร 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 1,278,750.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 1 บานขนงพระเหนือ (ซอยขาง

ประปาสวนภูมิภาค) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 463 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย

กวา 2,315 ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 1,380,000.-บาท 

- 
 

กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

130 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี  

114 ลำดับท่ี 40  

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด บริเวณบานนาย

วิบูลย 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 3 เมตร ยาว 200 

เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 333,600.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 3 บานบุกระเฉด(ซอยนายวิบูลย 

นอยหนู) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 109.00 

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร/ไมนอยกวา 436.00 ตารางเมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 255,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

131 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี 

116 ลำดับท่ี 45 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด หมูท่ี 4 

บานคลองหินลาด 

 

 

เปาหมาย 

ไฟกระพริบ จำนวน 3 จุด 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จำนวนเงิน 10,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการติดตั้งไฟชะลอความเร็ว (ไฟ

กระพริบ) จำนวน 2 จุด หมูท่ี 4 บาน

คลองหินลาด 

 

 

เปาหมาย 

ติดตั้งไฟชะลอความเร็ว (ไฟกระพริบ) 

จุดท่ี 1 บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด 

จุดท่ี 2 บริเวณหาแยกบานคลองหินลาด 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 41,700.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลง 

ชื่อโครงการ เปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

132 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี  

122 ลำดับท่ี 61 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตบริเวณ

ซอยบานนายสมศักดิ์ พบสูงเนิน หมูท่ี 5 

บานขนงพระกลาง 

 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จำนวนเงิน 220,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 5 บานขนงพระกลาง (ซอยนาย

สมศักดิ์) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 400 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.10 เมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 226,600.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

133 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 3/2563 ของ

องคการบริหารสวนตำบล

ขนงพระ หนาท่ี 31 

ลำดับท่ี 21 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยนายประภาส) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน 

กรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 417 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 1,668 

ตารางเมตร 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 815,600.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยนายประภาส) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน 

กรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 1,640 

ตารางเมตร  

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 1,013,600.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

134 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนปลง

ครั้งท่ี 3/2563 ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี 6 

ลำดับท่ี 4 

ช่ือโครงการ 
โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 7 

บานประดูบาก (ภายในหมูบาน) 

 

 

เปาหมาย 

เปลี่ยนทอเมนประปา ขนาดทอ PVC 

ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางประมาณ 

1,500 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 150,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 7 

บานประดูบาก (ภายในหมูบาน) 

 

 

เปาหมาย 

เปลี่ยนทอเมนประปา ขนาดทอ PVC 

ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางประมาณ 

1,500 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 350,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

135 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 3/2563 ของ

องคการบริหารสวนตำบล

ขนงพระ หนาท่ี 28 

ลำดับท่ี 18 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยลานมันพงษศักดิ์) 

 

เปาหมาย 

เสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

475 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพ้ืนท่ี

ผิวจราจร/ไมนอยกวา 2,375 ตาราง

เมตร 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 950,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูท่ี 7 บานประดูบาก 

(ซอยลานมันพงษศักดิ์) 

 

เปาหมาย 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก

รีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 264 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 1,320 

ตารางเมตร 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 520,000.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

136 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 

2565) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

1/2563 ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี 

18 ลำดับท่ี 20  

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณคุมหนองกรวด หมูท่ี 8 

บานหนองตะกู 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 

900 เมตร หนา 0.15 เมตร และ

ไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.30 

เมตร 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 2,386,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 8 บานหนองตะกู (คุมหนองกรวด) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาด

ผิวจราจรกวาง 7.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 

41.25 ตารางเมตร พรอมถมดินสูง 0.50 เมตร  

ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย

กวา 105.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 84,600.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๑๙๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

137 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี 

33 ลำดับท่ี 23 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 8 บานหนองตะกู (ซอยนายอุทัย) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,200 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.20 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 660,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 8 บานหนองตะกู (ซอยนายอุทัย) 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม

นอยกวา 1,160 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกขางละ 0.20 เมตร 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 664,700.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

138 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 3/2563 ของ

องคการบริหารสวนตำบล

ขนงพระ หนาท่ี 36 

ลำดับท่ี 26  

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 9 บานเขาจันทนหอม 

(สายขางบานผูใหญ - คุมเจริญจิต) 

เปาหมาย 

เสริมผิวจราจรขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอย

กวา 5,160 ตารางเมตร 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 1,673,900.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต หมูท่ี 9 บานเขาจันทนหอม 

(ซอยขางบานผูใหญ - คุมเจริญจิตร) 

เปาหมาย 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน 

กรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 860 เมตร หนา 0.05 เมตร รวม

พ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา 

5,160 ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 1,933,200.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมายและ

งบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

139 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

องคการบริหารสวน

ตำบลขนงพระ หนาท่ี 

157 ลำดับท่ี 159  

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 12 บานผาสุข ซอยบานนายวีระ  

ไพสันเทียะ 

เปาหมาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จำนวนเงิน 600,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 12 บานผาสุข (ซอยนายวีระ) 

 

เปาหมาย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 543 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.20 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไมนอยกวา 

2,172 ตารางเมตร 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 1,244,900.-บาท 

- กองชาง เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสุขสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตรน้ำแกจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

140 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 1 /2562 ของ

องคการบริหารสวนตำบล

ขนงพระ หนาท่ี 29 

ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดลอกบอน้ำสาธารณประโยชน

บริเวณคุมรวมพัฒนา หมูท่ี 9 บานเขา

จันทนหอม 

เปาหมาย 

บอสาธารณะ ขนาดกวาง 25 เมตร ยาว 

50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 450,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดลอกสระท่ีสาธารณประโยชน 

(คุมรวมพัฒนา) หมูท่ี 9 บานเขาจันทน

หอม 

เปาหมาย 

ขุดลอกสระท่ีสาธารณประโยชน กวาง 

36X45X25X50 เมตร 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวนเงิน 200,000.-บาท 

- สำนักปลดั เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๓ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสุขสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตรน้ำแกจน 
     แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ 

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

เหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ขอความเดิม ขอความใหม ยกเลิกโครงการ 

141 แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

1/2562 ขององคการ

บริหารสวนตำบลขนง

พระ หนาท่ี 40  

ลำดับท่ี 1 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดลอกบอน้ำสาธารณประโยชน

บริเวณบอขาวคุมซับตะเคียน หมูท่ี 15 

บานทรัพยศรีมงคล 

เปาหมาย 

บอสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 250,000.-บาท 

ช่ือโครงการ 
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (บอ

ขาว) หมูท่ี 15 บานทรัพยศรีมงคล 

 

เปาหมาย 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (บอขาว) พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนเงิน 450,000.-บาท 

- สำนักปลัด เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

และงบประมาณ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๔ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ขอความใหม (หนา 48 ลำดับท่ี 1) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2563 ขององคการบริหารสวนตำบลขนงพระ 
 เหตุผล : แกไขชื่อโครงการ เปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดำเนินการจริง  

1  แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

หรือ
อิเล็กทรอนิกส 

ชื่อโครงการ 
โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จำนวน  1,000,000 บาท บริเวณจุดเสี่ยงในเขตตำบล
ขนงพระ 
เปาหมายที่ 1 
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดต้ังบริเวณจุดเส่ียงในเขตตำบลขนงพระ หมูท่ี 1 จำนวน 500,000 บาท 
1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในการรักษาความปลอดภัย
ท่ัวไปและงานอื่นๆ ราคาตัวละ 22,000 บาท จำนวน 10 ตัว  
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จำนวน 1 
เครื่อง 
3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 8 ชอง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จำนวน 5 เครื่อง 
4. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 Kva ราคาเครื่องละ 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
5. โทรทัศน แอล อี ดี ชนิด (LED TV) ขนาด 43 น้ิว ราคาเครื่องละ 11,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณท่ีแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Fiber Media Converter) ราคาชุดละ 4,500 บาท จำนวน 5 ชุด 
7. สาย UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร ราคาเมตรละ 25 บาท ระยะ 305 เมตร 
8. สายนำสัญญาณโครงขายใยแกวนำแสงแบบภายนอกอาคาร 6 Core ราคาเมตรละ 35 บาท ระยะ 2,000 เมตร 
9. เสาพรอมระบบไฟฟา ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค ราคางานละ 7,500 บาท ท้ังหมด 5 งาน 
10. คาติดต้ังและวัสดุอุปกรณในการเชื่อมสาย ราคางานละ 20,000 บาท ท้ังหมด 1 งาน 

สำนักปลัด 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา               หนา ๒๐๕ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2564 
องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

    เปาหมายท่ี 2 
จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตำบลขนงพระ หมูท่ี 5 จำนวน 500,000 บาท 
1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในการรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ ราคาตัวละ 22,000 บาท จำนวน 10 ตัว  
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จำนวน 
1 เครื่อง 
3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 8 ชอง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จำนวน 4 เครือ่ง 
4. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 Kva ราคาเครื่องละ 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
5. โทรทัศน แอล อี ดี ชนิด (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว ราคาเครื่องละ 11,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณท่ีแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Fiber Media Converter) ราคาชุดละ 4,500 บาท จำนวน 5 ชุด 
7. สาย UTP CAT 5E ชนดิภายนอกอาคาร ราคาเมตรละ 25 บาท ระยะ 305 เมตร 
8. สายนำสัญญาณโครงขายใยแกวนำแสงแบบภายนอกอาคาร 6 Core ราคาเมตรละ 35 บาท ระยะ 2,000 เมตร 
9. เสาพรอมระบบไฟฟา ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค ราคางานละ 7,500 บาท ท้ังหมด 3 งาน 
10. คาติดต้ังและวัสดุอุปกรณในการเชื่อมสาย ราคางานละ 20,000 บาท ท้ังหมด 1 งาน 
11. ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ราคาตูละ 18,000 บาท จำนวน 1 ตู 
งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท 

สำนักปลัด 
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