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ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้นั้น  แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
อยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณท่ีจะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
การพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ก าหนดให ้“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา 
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนา 
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพ่ือให้การบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
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หลักการและเหตุผล 
*************************** 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไปแล้วนั้น 

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

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

ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
      เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย         

   ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

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

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

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

   ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ
ต่อไป 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

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

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 4 1,180,000 7 2,030,000 5 1,950,000 16 1,180,000
2.2 แผนงานอตุสาหกรรม - - - - 28 101,051,500 12 11,749,400 10 10,352,300 50 123,153,200
      และการโยธา (ผ.02 )

รวม 0 0 0 0 32 102,231,500 19 13,779,400 15 12,302,300 66 128,313,200 

4.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 1 450,000 - - 1 450,000
รวม 0 0 0 0 0 0 1 450,000 0 0 1 450,000

รวมทัง้หมด 0 0 0 0 32 102,231,500 20 14,229,400 15 12,302,300 67 128,763,200

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา                                                                  หน้า    3
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตืมและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562

2. ยทุธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

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

4. ยทุธศำสตร์ยทุธศำสตร์น้ ำแก้จน

                                                                                                                                                                                                                                                     



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน ้า 
ข้ามถนนพร้อมบ่อพัก บริเวณ
บ้านนายมานิต งามขุนทด  
หมู่ที ่1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า 
ยาว 30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

 

- - - 80,000 - การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้าน
ใหญ่ธรรมชาติ ถึง ล้าตะคลอง 
หมู่ที ่1 บ้านขนงพระเหนือ 
 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า 
ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
พร้อมบ่อ 

ระยะทาง 70  
เมตร 

- - - 120,000 - การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕ 
      
  

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างวงเวียนพร้อม
ป้ายบอกทาง  
บริเวณสามแยกบ้าน 
นางสาวละม่อม เขมภูษิต 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ยิ่งขึ น 

วงเวียนพร้อมป้าย
บอกทาง 

- -  200,000 - ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ น 

กองช่าง 
 

4 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพัก บริเวณสามแยกบ้านนาง
อัมพร ถึง คลองไผ่  
หมู่ที ่5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 500 
เมตรพร้อมบ่อพัก 

- -  - 750,000 การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

5 โครงการย้ายหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ บริเวณวัด 
เกิดแก้วนิมิตร ไปไวบ้นเขา  
พร้อมขยายเขตท่อประปาต่อจาก
ของเดิม หมู่ที่ 7 บ้านประดูบ่าก 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 

มีน ้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ถังแชมเปญ 
ขนาดความจุ 10 

ลบ.ม. 
พร้อมขยายเขต

ท่อประปา 

- 
 

- 350,000 - - ถังเก็บน ้า 
ทรง 

แชมเปญ
เพ่ิมขึ น 

ประชาชน 
มีน ้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพัก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 635 

เมตรพร้อมบ่อพัก 

- - - - 800,000 การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั ง 
ฝาตะแกรงเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน ้า
บริเวณคุ้มร่วมใจ  
หมู่ที ่7  
บ้านประดู่บาก 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
 ยาว 210 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.30 เมตร  
ยาว 60 เมตร 

- - - 350,000 - การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั งไฟฟ้า 
แสงสว่างโซล่าเซลล์  
บริเวณคุ้มร่วมใจ 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
จ้านวน 6 ต้น  

- - 
 

300,000 - - ประชาชนได้
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗ 
      
  

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบายน ้า 
ข้ามถนน บริเวณคุ้มน้องใหม่  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เมตร  
จ้านวน 14 ท่อน 

- - - 80,000 - การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

10 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้านพร้อม
วางท่อเมนท์ หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน ้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล  
จ้านวน 2 จุด 

1. คุ้มชินพันธ์     
    สร้างสรรค ์
2. คุ้มหน้าวัด 
    เขาจันทน์หอม 

- - - - 50,000 จ้านวน
ครัวเรือน 

ที่มีน ้าอุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมขึ น 

ประชาชน 
มีน ้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

11 โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักบริเวณคุ้มบ่อโยก 
ถึง สี่แยกถนนกองวัคซีน  
หมู่ที ่10 บ้านตะเคียนทอง 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า 
พร้อมบ่อพัก 

ยาว 600 เมตร 
 

- - - 900,000 - การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการย้ายถังแชมเปญ  
พร้อมเจาะบ่อบาดาล   
บริเวณศาลาประชาคม      
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 

มีน ้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

 

ถังแชมเปญ 
พร้อมเจาะบ่อ

บาดาล 

- 
 

- - 300,000 - ถังเก็บน ้า 
ทรงแชมเปญ

เพ่ิมขึ น 

ประชาชน 
มีน ้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคุ้มบ้านโคกน้อย 
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร  
ยาว 137 เมตร

พร้อมบ่อพัก 

- - 400,000 - - การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบาย
น ้าบริเวณถนนบายพาส 
หมู่ที ่14 บ้านปิ่นทอง 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เมตร 
จ้านวน 23 ท่อน 

- - - - 50,000 การระบายน ้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
พร้อมบ่อพักน ้า 
บริเวณหน้าฟาร์มแหลมทอง  
หมู่ที ่14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ท่อระบายน ้า 
พร้อม 

บ่อพักน ้า ค.ส.ล. 
จ้านวน 5 บ่อ 

- - 130,000 - - การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั งถังแชมเปญ  
หมู่ที ่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 

เพ่ือให้ 
การระบายน ้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

ถังแชมเปญ  
 ขนาด 20 ลบ.ม. 

 

- -  - 300,000 การระบาย
น ้าได้

สะดวก
รวดเร็วขึ น 

การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

รวม 16 โครงการ - - 1,180,000 2,030,000 1,950,000 - - - 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัสท์ติก   
บริเวณ 5 แยกประปา
ภูมิภาค ถึง ฟาร์มโชคชัย          
หมู่ที่ 1บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 

ที่ดี พร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ถนนลาดยาง 
-ช่วงที่ 1 
พ.ศ.2563  
กว้าง 8 เมตร       
ยาว 445 เมตร 
-ช่วงที่ 2  
พ.ศ.2564 
กว้าง 5 เมตร        
ยาว 590 เมตร 

- 
 

- 1,506,600 1,271,400 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80 % 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ 5 แยกประปา
ภูมิภาค ถึง ฟาร์มโชคชัย          
หมู่ที่ 1บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 

ที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กว้าง 5 เมตร        
ยาว 590 เมตร
พร้อมไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร 

- 
 

- 1,534,000 - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80 % 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั งการ์ดเลน 
บริเวณสะพานขาว         
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

การ์ดเลน 
ระยะทาง  
32 เมตร 

- - - - 55,800 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต บริเวณซอยข้าง 
ที่ท้าการ อบต.ขนงพระ              
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 800 เมตร      
หนา 0.05 เมตร 

 

- 
 

- 2,039,800 - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสี่แยก 
ผัง 15 เชื่อมต้าบล 
หนองสาหร่าย หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 500 เมตร       
 

- - - 1,320,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

6 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสามแยก
บ้านางสาวละม่อม เขมภูษิต 
 หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง  
ขนาด  

46 ตารางเมตร 
 

- - - 20,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
บริเวณศาลเจ้าพ่อ ถึง  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  
0.30 เมตร 

 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

8 โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       
บริเวณซอยจานุกิจ  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 100 เมตร 

- 
 

- - - 206,400 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสตาร์แลนด์  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

และไหล่ทางถนนหิน
คลุก ข้างละ  
0.30 เมตร 

 

- - - - 561,600 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

10 โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยสตาร์แลนด์  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 127 เมตร 

- - - 180,600 - 
 

ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
บริเวณสี่แยกหน้าวัด 
คลองหินลาด ถึง เขตต้าบล
หนองสาหร่าย  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 190 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณซอยบ้านนายตุ่น 
(ต่อจากเส้นเดิม)  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ขนาดพื นที่ 

ไม่น้อยกว่า 41.25 
ตารางเมตร 

- 
 

- - 20,200 - ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
สามแยกบ้านขนงพระกลาง  
ถึง บ้านโบนันซ่า หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร   

ยาว 190 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน
มีความ 

พึงพอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
สามแยกบ้านขนงพระกลาง ถึง  
บ้านโบนันซ่า หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร   

ยาว 830 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 2,143,700 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

15 โครงการซ่อมสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง   
บริเวณคุ้มหนองครก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว  

2,1250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 5,476,700 - 
 

ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอย
นายสาโรจน์ ปะพริก เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า บริเวณ
บ้านนายเด่น โสภีผ่อง 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

ถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 860 เมตร 

- - - - 1,777,400 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอย 1 บริเวณปากทาง  
ถึง บ้านผู้ใหญ่เก่า                                 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 

ช่วงที่ 1  
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ช่วงที่ 2  
กว้าง 7 เมตร  

ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 2,005,100 - - ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณซอย
ส้านักพราหมณ์ หมู่ที่ 7  
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 190 เมตร 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
บริเวณซอยฟาว์เท่นทรี                  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ0.30 เมตร 

- - 507,500 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
บริเวณคุ้มหนองกรวด                 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 

- -  - 2,386,000 ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณ 
คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 850 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 

- - 1,845,100 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
บริเวณคุ้มหนองกรวด 
ถึง ถังประปาหมู่บ้าน               
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 

- - - 728,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
บริเวณซอยข้างวัด 
หนองตะกู หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 160 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

- -  - 500,000 ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
บริเวณสามแยก 
วัดเขาจันทน์หอม ถึง  
คุ้มชินพันธ์  หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,465 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 2,592,800 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้างปั้มบางจาก                         
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

และไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 

 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสวนกล้วยไม้    
(ต่อจากเส้นเดิม)                 
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก     

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 60 เมตร 

- 
 

- - 161,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

27 โครงการซ่อมแซม 
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีสถานที่และพื นที่
จัดกิจกรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ศาลา 
ประชาคม 

- 
 

- - - 200,000 ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีสถานที่
ส้าหรับ 

ประชุมและ 
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 
 

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

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 8 เมตร 

ยาว 440 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 1,734,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยนายไม้                         
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 190 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 500,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าแรนโชว ์
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 65 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

- 
 

- 200,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนายไม้  
ถึง เขาน้อย หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 660 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- - - 789,200 ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 13  
บ้านประดู่งาม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก     

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 
หินคลุกกว้าง 

ข้างละ 0.30 เมตร  
 

- 
 

- - 702,000 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

33 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณบลูสกาย 
ถึง ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 13  
บ้านประดูงาม 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง     
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 1,600 เมตร 
 

- 
 

- 4,224,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนมิตรภาพ ถึง  
สามแยกฟาร์มแหลมทอง 
(ต่อจากเส้นเดิม) 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว  
1,030 เมตร 

หนา  
0.15 เมตร 

- - 3,134,300 - - ประชาชน
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายประทวน
(ต่อจากเส้นเดิม)                 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก     

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 40 เมตร 

- 
 

- - 60,000 - ประชาชน
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคุ้มสี่แยก ถึง  
คุ้มซับตะเคียน หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล             

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก     

   กว้าง 5 เมตร   
ยาว 370 เมตร 

- 
 

- - - 993,400 ประชาชน
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บริเวณคุ้มสี่แยก  
ถึง คุ้มซับตะเคียน                           
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล             

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 673 เมตร 

- 
 

- - 1,009,500 - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

38 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมูท่ี่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 
 

- 2,543,600 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

39 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณจากบ่อขาว ถึง  
ลานธรรมบ้านเขาจันทน์หอม       
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,413 เมตร 
 

- 
 

-  - 2,882,500 ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๖ 
      
  

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
(ถนนสายบ้านนา ถึง 
บ้านขนงพระเหนือ) 

เพ่ือความ
สะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 6,930 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

- - 12,517,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

41 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ถนนสายสามแยก 
ขนงพระใต้ ถึง ถนนนิคมฯ) 

เพ่ือความ
สะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 5,400 เมตร 
หน้า 0.05  เมตร 

- - 10,182,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

42 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
(ถนนสายทางบ้าน 
ขนงพระกลาง ถึง  
เขตต้าบลหนองน ้าแดง) 

เพ่ือความ
สะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

- - 3,381,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๗ 
      
  

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนน
สายทางบ้านขนงพระกลาง 
ถึง เขตต้าบลหมูสี) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 4,900 เมตร 
หน้า 0.05 เมตร 

- - 9,029,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

44 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนน
สายสะพานขนงพระเหนือ 
ถึง เขตต้าบลหนองสาหร่าย) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 2,440 เมตร 
หน้า 0.05 เมตร 

- - 4,779,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

45 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ถนนสายบ้านผาสุก  
ถึง บ้านซับสวอง) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร    

ยาว 3,280 เมตร 
หน้า 0.05 เมตร 

 

- - 6,562,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ถนนสายบา้นซบัสวอง  
ถึง บ้านหนองตะก)ู 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสง่ 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร   

ยาว  
4,330 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

- - 16,855,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รบั
ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

47 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ถนนสายบา้นซบัสวอง  
ถึง บ้านคลองหินลาด) 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสง่ 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร   

ยาว  
4,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

- - 7,936,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

การคมนาคม
ขนส่งได้รบั
ความสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างบ้านพัก
พนักงานส่วนต้าบล  
ณ บริเวณที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของ
พนักงานส่วน

ต้าบล 

บ้านพักพนักงาน
ส่วนตา้บล 

- - 800,000 800,000 - จ้านวน
บ้านพัก

พนักงานที่
ก่อสร้างเพิ่ม 

พนักงานส่วน
ต้าบลได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 48 โครงการ - - 101,051,500 11,749,400 10,352,300    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกบ่อน ้า
สาธารณประโยชน์  
บริเวณคุ้มร่วมพัฒนา 
หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือให้น ้า
ไหลเวียนสะดวก
และประชาชน 
มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 
 

บ่อสาธารณะ 
ขนาดกว้าง  
25 เมตร  

ยาว 50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - - 450,000 
 

- ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

ไหลเวียนสะดวก 
ประชาชน 

มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - - 450,000 -    

 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๐ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
(ปี 63 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 64 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
 

- - 20,000 20,000 - ส้านักงานปลัด  

2 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างาน  
(ปี 63 : จ้านวน 3 ตัว) 
 

- - 18,000 - - กองคลัง  

3 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอี ท้างาน 
(ปี 63 : จ้านวน 3 ตัว) 

- - 7,500 - - กองคลัง  

รวม - - 45,500 20,000 -  
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๑ 
      
  

 

 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
 

 

 

 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๒ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 82 ล้าดับที่ 35) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

1 โครงการก่อสร้างฝาปิด 
รางระบายน ้า บริเวณคุ้ม 
ร่วมใจ ซอยนายประภาส  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้น ้าไหลเวียน
สะดวกและประชาชน 

มีน ้าในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ฝาปิดราง 
ระบายน ้า 

 

- 
 

- 150,000 
 

-  
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า

80% 

น ้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

ข้อความใหม่ (หน้า 87 ล้าดับที่ 49) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 
2 โครงการเปลี่ยนถังน ้า

พลาสติกเป็นถังเก็บน ้า 
ทรงแชมแปญ บริเวณคุ้ม 
บ้านบน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพ

ที่ดีพร้อมใช้งาน  
และเกิดความสะดวก 

ถังเก็บน ้า 
ทรงแชมเปญ 

- - 200,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชน 
มีน ้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 107 ล้าดับที่ 18) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อ ถึง 
สามแยกบ้านตายิ ม 
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง 
แคปซีล 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 856 เมตร 

- - 1,284,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 111 ล้าดับที่ 30) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3  
บ้านบุกระเฉด 
บริเวณซอยข้าง 
วัดแก่งกลางดง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

ถนนคอนกรีต  
กว้าง 3 เมตร  

ยาว 171 เมตร 

- - 257,200 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

ข้อความใหม่ (หน้า 115 ล้าดับที่ 42) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยทุ่งลี ถึง  
ปากช่องแคมป์ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

ถนน คสล. 
- พ.ศ.2562 

กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร 
- พ.ศ. 2563 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,010 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
และไหล่ทางหินคลุก 

กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

- 
 

2,900,900 3,190,700 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

น ้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 117 ล้าดับที่ 48) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

4 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณสี่แยกวัด ถึง  
บ้านผู้ช่วยบัวริม  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด        

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 730 เมตร 

 

- - 
 

1,863,400 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

ข้อความใหม่ (หน้า 139 ล้าดับที่ 110) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน
นายสมพงษ์ เสิงขุนทด  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

- - 500,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 142 ล้าดับที่ 118) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีต บริเวณซอย 
บ้านนายมานพ ยวนเมือง            
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคมให้
อยู่ในสภาพที่ดี

พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 340 เมตร 

- - 701,900 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

ข้อความใหม่ (หน้า 144  ล้าดับที่ 123 ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

7 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 
หน้าบ้านผู้ช่วย สมจิตร –  
อู่ช่างเปี๊ยก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 411 เมตร 

- - 618,700 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๗ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

8 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณสามแยกบ้านนางภาวิณี 
ถึง บ้านนายแฉล้ม  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 546 เมตร 

- - 1,178,500 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

ข้อความใหม่ (หน้า 152 ล้าดับที่ 146) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีต บริเวณบ้าน 
นายเชิดพงษ์ มิตรสันเทียะ ถึง  
บ้านนางสายใจ ขานจันทึก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 235 เมตร 

- - 521,300 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 150 ล้าดับที่ 142) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก           
บริเวณหน้าบ้านนายอ้านวย  
ถึง บ้านหลังโบสถ์  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 304 เมตร 

- - 627,200 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

ข้อความใหม่ (หน้า 172 ล้าดับที่ 201) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 
 

11 โครงการก่อสร้างห้องน ้ารวม
บริเวณห้องประชุม 
(หลังเก่า) 

เพ่ือให้มีห้องน ้า 
ที่เพียงพอส้าหรับ 
การปฏิบัติงาน 
และบริการ
ประชาชน 

 

ก่อสร้าง 
ห้องน ้ารวม  
ประเภท 

ชาย/หญิง/ 
ผู้พิการ 

- - 500,000 - - การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

มีห้องน ้าส้าหรับ
ประชาชน และ 
ผู้มาใช้บริการ

เพียงพอมากขึ น 

กองช่าง 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๓๙ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 177 ล้าดับที่ 6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

12 โครงการซ่อม 
ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
สายบ้านซับสวอง   
หมู่ที่ 6 ต้าบลขนงพระ       
เชื่อม ต้าบลวังกะทะ           
อ้าเภอปากช่อง           
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของราษฎรในการ
สัญจรไปมา  

2. เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

3. เพ่ือเป็นเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
สู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาด 
กว้าง  

6.00 เมตร  
ยาว 3,325 
เมตร หรือมี
พื นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 
19,950 

ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้น

จราจร 

- - 7,266,000 - - ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

1. ราษฎรได้รับ
การแก้ไข
ปัญหาได้
ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

2. ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ น 

3. มีถนนที่มี
คุณภาพ 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔๐ 
      
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความใหม่ (หน้า 218 ล้าดับที่ 4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เหตุผล : แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ด้าเนินการจริง 

1 โครงการขุดลอกบ่อน ้า
สาธารณประโยชน์  
บริเวณบ่อขาว  
คุ้มซับตะเคียน หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้น ้าไหลเวียน
สะดวกและประชาชน 
มีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

บ่อสาธารณะ - - 250,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80% 

ไหลเวียนสะดวก 
ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค 

บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 41 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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