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คำนำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่
ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง การพัฒนา หรือรายละเอียดของ
โครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่
กำหนดไว้ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาและ
ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน  

  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
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หลักการและเหตุผล 
*************************** 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และ
ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น 

   แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ 
หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สาระสำคัญ
เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะ
โครงการที่จะนำไปงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 กำหนดให้ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
      เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย         

   ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
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ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระต่อไป  
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 297,000 0 0 1 297,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 12 8,068,000 0 0 12 8,068,000
      และการโยธา

รวม 0 0 0 0 0 0 13 8,365,000 0 0 13 8,365,000 

รวมท้ังหมด 0 0 0 0 0 0 13 8,365,000 0 8,365,013 13 8,365,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเตืมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                  หน้า  3

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

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

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๔ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
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) 

1 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองตะกู 
หมู่ที่ 8 คุ้มหนองกรวด 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ

ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 
 
 
 
 
 

บ่อบาดาล - - - 297,000 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ
การอุปโภค
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม - - - 297,000 - - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิว 
จราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง  
บริเวณซอย 2 –  
เขาแม่ชี  
(ต่อจากเส้นเดิม) 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวจราจร 
ถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร  

หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย

กว่า 5,500 ตรม.  
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์

โครงการและป้าย
โครงการรายละเอียด
รูปแบบและรายการ
ของอบต.ขนงพระ 

- 
 

- - 1,914,700 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๖ 
      
  

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) 

2 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
(ซอย1) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

เสริมผิวจราจรถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิว 

จราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 47 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 

ไม่น้อยกว่า 282 ตรม.  
พร้อมตีเส้นจราจรถนน
เดิมยาว 650 เมตร 

พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

และป้ายโครงการ
รายละเอียดรูปแบบ 

และรายการของ  
อบต.ขนงพระ 

- - - 174,200 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๗ 
      
  

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
(ซอยข้างวัด 
หนองตะกู) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 430 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 2,580 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  

0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้าย

โครงการรายละเอียด
รูปแบบ และรายการของ  

อบต.ขนงพระ   

- - - 1,443,900 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๘ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง  
(คุ้มบ่อโยก ซอย 3) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 224 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 896 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้าย

โครงการรายละเอียด
รูปแบบ และรายการของ  

อบต.ขนงพระ   

- - - 498,900 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๙ 
      
  

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) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง  
(คุ้มบ่อโยก ซอย 4) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 224 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 896 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้าย

โครงการรายละเอียด
รูปแบบ และรายการของ  

อบต.ขนงพระ   

- - - 498,900 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง  
(คุ้มบ่อโยก ซอย 6) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 224 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 896 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้าย

โครงการรายละเอียด
รูปแบบ และรายการของ  

อบต.ขนงพระ   

- - - 498,900 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๑ 
      
  

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) 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement 
in Place Recyling
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง  
(ซอยอากาศดี) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 320 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 1,600 

ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายโครงการ

รายละเอียดรูปแบบ 
และรายการของ  
อบต.ขนงพระ   

- -  - 780,700 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๒ 
      
  

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) 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
บ้านโบนันซ่า   
(ซอยนายหนึ่ง) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 13 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 39 ตรม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 268 ตรม.  

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายโครงการ

รายละเอียดรูปแบบ  
และรายการของ  
อบต.ขนงพระ  

- - 
 

 - 166,000 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๓ 
      
  

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) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า  
(ถนนสายโบนันซ่า - 
สามแยกฤทธา) 
บริเวณช่วงหน้า
โรงแรมเมาเท่นวิลล์ 
 
 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุก 

ข้างละ 0.30 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 1,760 
ตรม.พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายโครงการ

รายละเอียดรูปแบบ 
และรายการของ  
อบต.ขนงพระ   

- -  - 962,700 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง 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) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข  
(ซอยพ่ีดวงใจ) 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.10 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้าย

โครงการรายละเอียด
รูปแบบ และรายการของ  

อบต.ขนงพระ   
 

- -  - 194,000 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม  
(บริเวณสระน้ำ
สาธารณะ)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบ

คมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิด
ความสะดวก 

สายที่ 1 ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่ง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 412.00 ตรม. 
สายที่ 2 ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่ง 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 95.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 570.00 ตรม. 
สายที่ 3  ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 536.0 ตรม. 
รวมระยะทางดำเนินการ 332 ม. 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,518.00 ตรม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการและปา้ย
โครงการรายละเอียดรูปแบบ และ
รายการของ อบต.ขนงพระ 

- - - 481,200 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง 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) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง  
(ซอยชัยพฤกษ์)  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ

สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 224 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ 
ไม่น้อยกว่า 896 

ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

และป้ายโครงการ
รายละเอียดรูปแบบ และ

รายการของ  
อบต.ขนงพระ   

- - - 498,900 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ  

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ

รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม - - - 8,068,000 - - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๗ 
      
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเต

อร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที) ราคา 2,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
 

- - - 5,200 - กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเต

อร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท 
จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

- - - 10,000 - กองคลัง 

รวม - - - 15,200 - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๘ 
      
  

  
 

 
 
 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๑๙ 
      
  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่)  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (บริเวณคุ้มทุ่งลี)  
 
เป้าหมาย 
ติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่)  
หอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด 12 ลบ.ม. 
 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนเงิน 250,000.-บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการรื้อถอนถังเดิมพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ   
(เปลี่ยนถังใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (บริเวณคุ้มทุ่งลี) 
 
เป้าหมาย 
หอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด  12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 220,000.-บาท  

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๐ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 10 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายสมจันทร์ ศรีมงคล) 
 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  
 

งบประมาณ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนเงิน 300,000.-บาท  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก (ซอยบ้านนายสมจันทร์ ศรีมงคล) 
 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 120 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 428 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  
 

งบประมาณ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 296,000.-บาท 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๑ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ  
(บริเวณสี่แยกผัง 15 ถึง สวนลุงนาค) 
 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ 
ป้ายโครงการ รายละเอียดรูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

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

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสี่แยกผัง 15 ถึง สวนลุงนาค) 
เป้าหมาย 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,451,600.-บาท 
ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.15 เมตร งบประมาณ 2,121,540.-บาท 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 1,451,600.-บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 2,121,540.-บาท 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๒ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมาย
และงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2563  
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้  
(ซอยศาลเจ้าพ่อ - ซอยนายโล่)  
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
710 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 114 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวนเงิน 453,200.-บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อ - ซอยนายโล่)  
  
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 710 ตรม.  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 114 ตรม.  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ  
รายละเอียดรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวนเงิน 454,400.-บาท 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๓ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 15 ลำดับที่ 16 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบางจาก) 
 
เป้าหมาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 640,000.-บาท  

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบางจาก) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร 
 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียด 
รูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 466,900.-บาท  

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๔ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 78 ลำดับที่ 16 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข (บริเวณสามแยกบ้านนางวาวิณี –  
บ้านนายแฉล้ม)  
 
เป้าหมาย 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,650 ตรม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนเงิน 907,500.-บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุข (บริเวณสามแยกบ้านนางวาวิณี –  
บ้านนายแฉล้ม)  
 
เป้าหมาย 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 2,025 ตรม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 982,000.-บาท 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๕ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 42 ลำดับที่ 32 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข  (บ้านนายสมจริง - สนามบิน) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 186 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
930 ตารางเมตร  
 
 
 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนเงิน 558,000.-บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข  (บ้านนายสมจริง - สนามบิน) 
 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า  
910 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดรูปแบบและ
รายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 
 
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 497,100.-บาท 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ๒๖ 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
หน้าที่ 46 ลำดับที่ 36 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนายขาว) 
 

เป้าหมาย 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 318 ตรม.  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 เมตร 
 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนเงิน 839,300.-บาท 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนายขาว) 
 

เป้าหมาย 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 318 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,920 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการ รายละเอียดรูปแบบและรายการของ อบต.ขนงพระ 
 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 1,204,800.-บาท 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า 27   
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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