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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ก 
      
 

ค ำน ำ 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 
19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ วการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี นั้น 

   เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นระยะเวลาสี ่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ต่อไป 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ ข 
      
 

สารบญั 
 

หน้า 
 

ค าน า              ก 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ          1 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ          1  
1.4  ลักษณะของดิน           2  

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง            2 
2.1  เขตการปกครอง             2 
2.2  การเลือกตั้ง           2 

 

3. ประชากร            2 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร            2 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร         4 

 

4. สภาพสังคม            5  
4.1  การศึกษา           5 
4.2  สาธารณสุข           6 
4.3  อาชญากรรม           6 
4.4  ยาเสพติด           6 
4.5  การสังคมสงเคราะห์          6 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน           7 
5.1  การคมนาคมขนส่ง          7 
5.2  การไฟฟ้า           7 
5.3  การประปา           8 
5.4  โทรศัพท์           8 
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       8 
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6. ระบบเศรษฐกิจ           8  
6.1  การเกษตร           8 
6.2  การประมง           8 
6.3  การปศุสัตว์           8 
6.4  การบริการ           9 
6.5  การท่องเที่ยว           9 
6.6  อุตสาหกรรม           9 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ         9 
6.8  แรงงาน            9 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม          9 
7.1  การนับถือศาสนา          9 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี       10 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น       11 
7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก       11 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ          11 
8.1  น้ า          11 
8.2  ป่าไม้          11 
8.3  ภูเขา          11 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ       11 

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     13 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค     13 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)     13 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   17 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    27 

- แผนพัฒนาภาค         27 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด        29 
- แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา       31 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา         39 
1.5  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)       42 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      43 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ      44 
2.1  วิสัยทัศน์ (Vision)                  44 
2.2  พันธกิจ (Mission)        44 
2.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)       44  
2.4  ยุทธศาสตร์         45 
2.5  เป้าประสงค์          49 
2.6  ตัวชี้วัด          49 
2.7  ค่าเป้าหมาย         49 
2.8  กลยุทธ์          50 
2.9  จุดยืนทางยุทธศาสตร์        51 
2.10 แผนงาน          51 
2.11 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์       51 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น       54 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   54 

- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)      57 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง    59 

ส่วนที่ 3   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      61 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       62 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        65 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แบบ ผ. 01)          65 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แบบ ผ. 02) 69 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   69 
 แผนงานการเกษตร        69 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 71 
 แผนงานเคหะและชุมชน                  71 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)                      101 
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ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ. 02/1)          174 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    174 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข           181 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน                               181 
 แผนงานการศึกษา               188 
 แผนงานสาธารณสุข               205 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์                         212 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             213 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                       215 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน                    217 
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3. แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     53 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2417 กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดนครนายก มาตั้งถิ่นฐานริม
ล้าน้้าตะคอง ที่เป็นบริเวณที่ราบลุ่มสามารถท้านาได้ ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านและสร้างส้านักสงฆ์ขึ้น โดยมี
พระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้น้า และเป็นที่เคารพนับถือของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเมื่อมรณภาพลงประชาชนกลุ่มนี้ได้  เผาศพ
ตามประเพณี แต่บริเวณใบหน้า และค้ิวไฟไม่ไหม้ จึงเรียกขานว่า ขนงพระ แปลว่า "คิ้วพระ" 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีส้านักงานตั้งเลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ต้าบลขนงพระ อ้าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 12 กิโลเมตร และ
ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอปากช่อง ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 94.54 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นจ้านวนประมาณ 59,090 ไร่ โดยมีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต้าบลปากช่อง และต้าบลหนองสาหร่าย อ้าเภอปากช่อง   
 จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต ้  ติดต่อ ต้าบลหมูสี และต้าบลโปร่งตาลอง อ้าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต้าบลหนองสาหร่าย และต้าบลวังกระทะ อ้าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต้าบลหนองน้้าแดง อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพ้ืนที่โดยรวมของต้าบลขนงพระ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ผสมกับพ้ืนที่ราบ
เอียงเป็นลอนคลื่น ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงประมาณ 500 – 600 
เมตร มีแหล่งน้้าธรรมชาติไหลผ่านพ้ืนที่ต้าบลขนงพระ ได้แก่ แม่น้้าล้าตะคอง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของต้าบลขนงพระจัดอยูใ่นพ้ืนที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) 
โดยมีลมมรสุมหลักพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศตะวันออก หรือทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้หรือทิศใต้ท้าให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออก ได้เป็น 3 ฤดูกาล 
ดังนี้  
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1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน
เมษายน จนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม  

2) ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง
กลาง เดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวที่พัดจาก
ประเทศจีน  

3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดอยู่ใน
เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุด 36.88 องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน 

 การก้าเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่และหรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้  ๆ โดย
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน สภาพพ้ืนที่ลาดเอียงเป็นลอน
คลื่นถึงเนินเขาหรือเขามีความลาดชัน 4 - 35% การระบายน้้าดี การไหลบ่าของน้้าบนผิวดินเร็ว สภาพซึม
ผ่านได้ของน้้าปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง บาง
แห่งปลูกพืชไร่ ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินตื้นถึงหินต้นก้าเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
แป้ง สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5 - 7.0) ดินบนตอนล่าง
เป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวด
มากปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5 - 6.5) ดินล่างตอนล่างสีน้้าตาลปนเหลืองหรือสีน้้าตาล
ถึงน้้าตาลเข้มจะพบหินที่ก้าลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 การปกครอง 

ต้าบลขนงพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  

2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 15 เขต
เลือกตั้ง โดยก้าหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 

 
3. ประชากร  
 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ มีจ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 12,824 คน โดยแยกเป็น 
ชาย 6,348 คน หญิง 6,476 คน และจ้านวนครัวเรือน 6,862 ครัวเรือน รายละเอียดแยกเป็นรายหมู่บ้าน
ได้ดังนี ้
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จ านวนประชากรในเขตต าบลขนงพระ ปี 2562 

จ้านวนประชากร  12,824     คน 
เพศชาย     6,348     คน 
เพศหญิง    6,476     คน 
ครัวเรือน     6,862     คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
(คน) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านขนงพระเหนือ 763 782 1,545 591 นายประดิษฐ์ พรมจันทึก 

2 บ้านขนงพระใต้ 818 840 1,658 711 นายสนั่น หลยุจันทึก 

3 บ้านบุกระเฉด 425 397 822 384 นายแวว พันธุสุนทร 

4 บ้านคลองหินลาด 289 328 617 237 นายส้าเริง ช่วยงาน 

5 บ้านขนงพระกลาง 556 516 1,072 722 นายโกมล สิงห์ขุนทด 

6 บ้านซับสวอง 448 458 906 463 นายพรประดิษฐ์ นันขุนทด 

7 บ้านประดู่บาก 280 314 594 337 นายสุโรจน์ พุดขุนทด 

8 บ้านหนองตะกู 570 582 1,152 473 นายไพฑูรย์ แก้วศร ี

9 บ้านเขาจันทน์หอม 286 275 561 247 นายสุภาพ ยิม้โกทับ 

10 บ้านตะเคียนทอง 461 496 957 833 นายสวัสดิ์ ศรีม่วง 

11 บ้านโบนันซ่า 259 276 535 825 นางรัชนี มาลัยม ี

12 บ้านผาสุข 352 339 691 355 นายนิรัน โตจันทึก 

13 บ้านประดู่งาม 305 303 608 211 นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์ 

14 บ้านปิ่นทอง 342 365 707 347 นายพยงค์ เอี่ยมด ี

15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 194 205 399 126 นางมาลินี แซ่ลี ้

รวม 6,348 6,476 12,824 6,862  

(**ข้อมูลจาก สถิติบ้านและสถติิประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นท่ี ระดับต้าบล 
ข้อมูลของ ต้าบลขนงพระ อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2562) 
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3.2 ช่วงอายุจ านวนประชากร 

จ้านวนประชากร จ้าแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส้ารวจข้อมูลความ
จ้าเป็นพื้นฐาน ระดับต้าบล ปี 2561 

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีครัวเรือนทั้งหมด   3,295  ครัวเรือน  
จ้านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 7,085     คน 
เพศชาย      3,530     คน   
เพศหญิง      3,555     คน 

จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 
       เพศชาย  เพศหญิง         รวม 
   คน ร้อยละ       คน        ร้อยละ     คน        ร้อยละ 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 0   0.00         0         0.00      0         0.00 
6 เดือน ถึง 1 ปี  3   0.04         0         0.00      0         0.04 
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 30   0.42         35        0.49      65         0.92 
3 ปี – 5 ปี  89   1.26         114       1.61      203        2.87 
6 ปี – 12 ปี  311   4.39         296       4.18      607        8.57 
13 ปี – 14 ปี  104   1.47         84         1.19      18          2.65 
15 ปี – 18 ปี  180   2.54         157        2.22      33          4.76 
19 ปี – 25 ปี  384   5.42         389        5.49      773        10.91 
26 ปี – 34 ปี  465   6.56         479        6.76     944          13.32 
35 ปี – 49 ปี  896   12.65       933        13.17     1,829      25.82 
50 ปี – 59 ปี  533   7.52         540        7.62     1,073      15.14 
60 ปีขึ้นไป  535   7.55         528        7.45     1,063      15.00 

   รวม  3,530   49.82      3,555     50.18     7,085      100.00 

(** ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2561 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอปากช่อง) 

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากร 

รายการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ประชากรชาย 6,368 6,290 6,291 6,232 

ประชากรหญิง 6,489 6,410 6,404 6,304 

รวม 12,858 12,700 12,695 12,536 

ครัวเรือน 6,905 6,754 6,702 6,187 

(** ข้อมูลจาก สถติิจากทะเบยีนบา้น แยกรายพื้นท่ี ระดับต้าบล 
ข้อมูลของต้าบลขนงพระ อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 

ช่วงอายุ 
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4. สภาพทางสังคม  
 
4.1  การศึกษา   

จ านวนประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561   
ข้อมูลความจ าเป็น ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

           จ้านวน        ผ่านเกณฑ ์      ไม่ผ่านเกณฑ์  
            ที่ส้ารวจทั้งหมด จ้านวน      ร้อยละ     จ้านวน      ร้อยละ  

- เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดู        
ตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน       204 คน 204 คน    100           0 คน     0.00  

- เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ปี         797 คน  644 คน    80.80    153 คน    0.00  

- เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4  
หรือเทียบเท่า             10 คน    10 คน    100   0 คน    0.00  

- คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี   
ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ                 0 คน        0 คน    0.00   0 คน    0.00  

- คนอายุ 15 – 19 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย   
และคิดเลขอย่างง่ายได้                 5,026 คน   5,026 คน    100       0 คน    0.00  

(** ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2561 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอปากช่อง) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  จ านวน  5  แห่ง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
จ้านวนครู 

(คน) 
จ้านวนนักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนงพระ   2 36  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนงพระเหนือ   2 34  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง   2 34  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู   2 28  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม 2 18  

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  5  แห่ง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
จ้านวนครู 

(คน) 
จ้านวนนักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 โรงเรียนขนงพระใต้   27 470  
2 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ   6 104  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 5 9 173  
4 โรงเรียนบ้านหนองตะกู  9 142  
5 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม   9 113  

(**ข้อมูล จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ) 

ระดับการศึกษา 
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4.2  สาธารณสุข 

 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลขนงพระเหนือ จ้านวน   1  แห่ง  
 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลขนงพระใต้ จ้านวน   1  แห่ง  
 3) สถานพยาบาล     จ้านวน   1  แห่ง 
 4) ร้านขายยา     จ้านวน   1  แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 

-  

4.4  ยาเสพติด 

 ข้อมูลจากสถานีต้ารวจภูธรปากช่องพบว่าในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ มีผู้
ที่ติดยาเสพติดจ้านวนมาก และเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังทุกหมู่บ้าน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ตารางแสดงจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจ าปี 2562 

หมู่ที ่ ผู้สูงอายุ (คน) คนพิการ (คน) ผู้ป่วยเอดส์ (คน) 

1 182 47 2 

2 190 48 - 

3 119 13 - 

4 74 21 - 

5 105 35 - 

6 109 22 - 

7 66 24 - 

8 117 33 1 

9 61 20 - 

10 100 23 3 

11 66 8 - 

12 80 14 3 

13 62 27 - 

14 62 11 1 

15 42 10 1 

รวม 1,435 356 11 

   (**ข้อมูลจาก งานสวัสดิการและพฒันาชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ) 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน   

สายทางรวม        
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติก 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนหินคลุก 
(สาย) 

ถนนลูกรัง      
(สาย) 

1 ขนงพระเหนือ 38 17 18 1 2 

2 ขนงพระใต้ 15 8 6 - 1 

3 บุกระเฉด 20 6 12 - 2 

4 คลองหินลาด 12 10 2 - - 

5 ขนงพระกลาง 29 7 18 1 3 

6 ซับสวอง 18 10 7 - 1 

7 ประดู่บาก 16 12 4 - - 

8 หนองตะกู 15 10 5 - - 

9 เขาจันทน์หอม 9 3 1 - 5 

10 ตะเคียนทอง 21 16 4 - 1 

11 โบนันซ่า 27 12 10 11 4 

12 ผาสุข 21 11 8 2 - 

13 ประดู่งาม 11 6 3 2 - 

14 ปิ่นทอง 10 7 3 - - 

15 ทรัพย์ศรีมงคล 13 6 3 4 - 

รวม 275 141 104 11 19 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 12 - - - 

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 1 - - - 

   (**ข้อมูลจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ) 

5.2  การไฟฟ้า 

1) จ้านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 6,862 ครัวเรือน     
2) พ้ืนที่ทีไ่ด้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด    
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5.3  การประปา  

ระบบประปาหมู่บ้าน จ้านวน 45 แห่ง และระบบประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 1 แห่ง ดังนี้  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ จ้านวน    5    แห่ง 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ จ้านวน     -    แห่ง  
หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด จ้านวน    5    แห่ง   
หมู่ที ่4 บ้านคลองหินลาด จ้านวน    4    แห่ง  
หมู่ที ่5 บ้านขนงพระกลาง จ้านวน    2    แห่ง 
หมู่ที ่6 บ้านซับสวอง  จ้านวน    1    แห่ง  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก จ้านวน    3    แห่ง  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู จ้านวน    7    แห่ง  
หมู่ที ่9 บ้านเขาจันทน์หอม จ้านวน    4    แห่ง  
หมู่ที ่10 บ้านตะเคียงทอง จ้านวน    2    แห่ง  
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า จ้านวน    2    แห่ง 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก  จ้านวน     -    แห่ง  
หมู่ที ่13 บ้านประดู่งาม จ้านวน    4    แห่ง  
หมู่ที ่14 บ้านปิ่นทอง จ้านวน    3    แห่ง 
หมู่ที ่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล จ้านวน    3    แห่ง   
ระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ้านวน    1    แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ) 

5.4  โทรศัพท์  

ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด            

5.5  ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  

ไม่มีที่ท้าการไปรษณีย์แตม่ีผู้รับส่งไปรษณีย์ ซึ่งอยู่ในเขตบริการของไปรษณีย์เขาใหญ่  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ของต้าบลขนงพระ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การท้านา ท้าไร่
ข้าวโพด ไร่มันส้าปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผักต่าง ๆ และยังมีการท้าสวน ได้แก่ สวนมะม่วง น้อยหน่า ขนุน 
มะขามหวาน รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย  

6.2  การประมง  

- 

6.3  การปศุสัตว์  

ประชากรต้าบลขนงพระ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ประมาณร้อยละ 1๐ ได้แก่ เลี้ยงสุกร โคเนื้อ 
โคนม เป็ด ไก่  
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6.4  การบริการ  

1) โรงแรม     จ้านวน      6  แห่ง 
2) รีสอร์ทและห้องพักรายวัน  จ้านวน    25  แห่ง 
3) ปั้มน้้ามันขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  จ้านวน    11  แห่ง 
4) ปั้นก๊าซ    จ้านวน      3  แห่ง 
5) ร้านค้าหมู่บ้าน   จ้านวน  157  แห่ง 
6) ร้านเสริมสวย   จ้านวน    13  แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว             

1) สวนสัตว์โบนันซ่า จ้านวน  1  แห่ง 
2) น้้าตกเขาแม่ชี จ้านวน  1  แห่ง  

6.6  อุตสาหกรรม   

1)  โรงงาน  จ้านวน   1  แห่ง 
2)  ฟาร์มหมู            จ้านวน   2  แห่ง 
3)  ฟาร์มไก่             จ้านวน 17  แห่ง 
4)  ฟาร์มม้า  จ้านวน   8  แห่ง 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อโคขุนต้าบลขนงพระ    จ้านวน  1  กลุ่ม 
2) กลุ่มดอกไม้จันทน์         จ้านวน  1  กลุ่ม 

6.8  แรงงาน 

แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้าง
แรงงานจากเพ่ือนบ้านภายในต้าบลและต้าบลใกล้เคียง นอกจากภาคเกษตรกรรมประชากรของต้าบลขนงพระ 
ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่จะไปท้างานในโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอปากช่อง อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  

7.1  การนับถือศาสนา  

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระมีวัดจ้านวนทั้งสิ้น 13 แห่ง ได้แก่ 

 1) วัดขนงพระเหนือ    ตั้งอยู่ที่หมู่ 1  บ้านขนงพระเหนือ 
 2) วัดขนงพระใต้           ตั้งอยู่ที่หมู่ 2  บ้านขนงพระใต้ 
 3) วัดแก่งกลางดงวราราม       ตั้งอยู่ที่หมู่ 3  บ้านบุกะเฉด 
 4) วัดคลองหินลาด          ตั้งอยู่ที่หมู่ 4  บ้านคลองหินลาด 
 5) วัดขนงพระกลาง         ตั้งอยู่ที่หมู่ 5  บ้านขนงพระกลาง 
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 6) วัดซับสวอง                 ตั้งอยู่ที่หมู่ 6  บ้านซับสวอง 
 7) วัดเขาแม่ชี                  ตั้งอยู่ที่หมู่ 6  บ้านซับสวอง 
 8) วัดเกิดแก้วนิมิต (หนองผักแว่น)   ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  บ้านประดู่บาก 
 9) สถานปฏิบัติธรรม    ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  บ้านประดู่บาก 
 10) วัดหนองตะกู              ตั้งอยู่ที่หมู่ 8  บ้านหนองตะก ู  
 11) วัดเขาจันทน์หอม        ตั้งอยู่ที่หมู่ 9  บ้านเขาจันทน์หอม 
 12) วัดตะเคียนทอง           ตั้งอยู่ที่หมู่ 10  บ้านตะเคียนทอง 
 13) วัดผาสุข                     ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านผาสุข (ผัง 14)  
 

จ านวนประชากร จ าแนกตามศาสนา ปี 2561  
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล    

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          เพศชาย            เพศหญิง             รวม  
        คน         ร้อยละ        คน ร้อยละ  คน      ร้อยละ  

พุทธ    3,518        49.65      3,545       50.04  7,063       99.69 
คริสต์  4  0.06             2    0.03          6         0.08 
อิสลาม       7  0.10         7     0.10       14         0.20 
ซิกส์  0  0.00         0     0.00         0         0.00 
ฮินดู  0  0.00         0     0.00         0         0.00 
อ่ืนๆ  1  0.01               1     0.01         2         0.03 
รวม    3,530        49.82      3,555     50.18  7,085     100.00 

(** ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2561 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอปากช่อง) 

7.2  ประเพณี และงานประจ าปี        

1) ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป รด
น้้าด้าหัวผู้สูงอายุ สรงน้้าพระ การประกวดการแสดงของผู้สูงอายุ และจัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน                     

2) ประเพณีวันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป การประกวด 
กระทง การประกวดนางนพมาศ การน้ากระทงไปลอยในแม่น้้า และท้าความสะอาดแม่น้้า ล้าคลอง 

3) ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ถวายเทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้้าฝน ท้าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล  

4) ประเพณีบุญกลางบ้าน ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุปี การท้าบุญกลางบ้าน
จะกระท้ากัน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยมีความเชื่อว่าบุคคลผู้ท้าบุญจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัย 
มีความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ ซึ่งประเพณีนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับหลายปีแล้ว การท้าบุญ
กลางบ้านเป็นการท้าบุญตลอดจนบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระภูมิจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ เพ่ือขอ
ความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข และประสบความเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ในรอบ
ปีที่ผ่ามนมาให้หมดสิ้นไป 
 

ศาสนา 
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7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(1) ท้าเครื่องจักสารใช้ส้าหรับในครัวเรือน  
(2) การท้าระหัดวิดน้้า    

2) ภาษาถิ่น   

ประชากรร้อยละ ๙๐% พูดภาษาอีสาน (พ้ืนบ้าน)   

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

- 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1  น้ า 

1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(1) แม่น้้าล้าตะคอง  จ้านวน   1   สาย 
(2) แม่น้้าตกเขาแม่ชี  จ้านวน   1   แห่ง 

2) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
(1) ประปาหมู่บ้าน  จ้านวน 45  แห่ง 
(2) ประปาส่วนภูมิภาค  จ้านวน   1   แห่ง 
(3) ฝายเก็บน้้า   จ้านวน   1   แห่ง 

8.2  ป่าไม้ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและไม้เพ็ญจพรรณ โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาด
กลางเป็นส่วนมา พื้นที่ป่าไม่รกทึบ ในฤดูแล้งต้นไม้ท้ังหมดจะมีการผลัดใบและมีไฟไฟไหม้ป่า มีพันธุ์ไม้ขึ้นคละ
กันมากชนิด เช่น ไม้แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตะแบก และไม้เต็งรัง เป็นต้น  

8.3  ภูเขา 

ลักษณะพ้ืนที่โดยรวมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ผสมกับพ้ืนที่ราบเอียงเป็นลอนคลื่น 
ทางด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงประมาณ 500 – 600 เมตร 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

1) น้้า (ต้นน้้าล้าตะคอง) ซึ่งมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและยังเป็นปัจจัยส้าคัญในการท้า
การเกษตรและการท้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของชาวต้าบลขนงพระ 

2) ดิน ที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูก ซึ่งท้าให้
เกิดผลผลิตทางอาหารแก่คนและสัตว์ อีกท้ังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายชนิด 

3) ป่าไม้ ที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมายและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สมุนไพร เป็นแหล่งผลิตไม้ ซึ่งคนน้ามาใช้ท้าสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ และ
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ยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ท้าให้เกิดความชุ่มชื้นป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน และบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท้า ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การ พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 – 
2559) และกรอบในการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)  

1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด้ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น 
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และ มีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น้าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก้าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด้ารงชีวิต มี
การออมส้าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
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ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายใน 
ประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส้าคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุด 
ส้าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท้าธุรกิจเพ่ือให้
เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุน
มนุษย ์ท ุนทางปัญญา  ทุนทางการเง ิน ทุนที ่เป ็นเครื ่องม ือเครื ่องจ ักร  ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะ
ท้าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
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ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่
ส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมคนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้
รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ้าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสต์ชาติในระยะยาวเพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการ และสร้างความ 
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ้าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ได้แก ่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัว 

3) เป้าหมายยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน
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ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ้านวยประโยชน์ต่อการด้าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก้าหนด 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น้ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ให้ความส้าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท้าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ้านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท้าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน  ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก้าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด้าเนินการบนพ้ืนฐาน
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การเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส้าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน้าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท้างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตส้านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ้าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ้านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ใน
ปี ๒๕๗๙ ซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก้าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของประเทศและการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค้านึงถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้นการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์  

(๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

(3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ 
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้้า 

(4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

(5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท้างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

(6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

(7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มี
บทบาทน้าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก  

2) เป้าหมายรวม  

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

(2) ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่้าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ 
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
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การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นและรักษาคุณภาพน้้า  และคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

(5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส้าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด้าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท้าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด้าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ส้านักงานคณะกรรมกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจส้าคัญ
ประการหนึ่งคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลใน สังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

4) เป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้าง
ต้่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ้านวนไม่น้อยยังไม่สามารถ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ด้าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส้าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ 
เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย  และจิต
สาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด้ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่
เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ้านวน
ที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต  

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ ส่ง เสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ  

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ  และปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ 
ก้าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วง
ที่ผ่านมาท้าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ้ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ้าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้้าด้าน
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รายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี  ความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 
(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่้าสุด

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส  การ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร  ภายใน
ชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท้าหน้าที่เป็นสถาบัน
การเงินในระดับหมู่บ้าน/ต้าบลที่ท้าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และ
จัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่้ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซา และข้อจ้ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ 
ผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึนและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็งภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการท่องเที่ยวสามารถ
ท้ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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แนวทางการพัฒนา 
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่ างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศโดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอ้านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าลังเป็นจุดอ่อนส้าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการรวมทั้งการด้ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้้าในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น  และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  

ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
สร้างความม่ันคงด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่
ดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม  ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนา 
(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้า เพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุล

และยั่งยืน 
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อม 
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณา
การสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ้ารงไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ 
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความ

ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกัน
ภัยคุกคามข้ามชาติ 

(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ้านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  

(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  
ยุติธรรมไม่สามารถอ้านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย  

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  



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

การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
และการลดจ้านวนการด้าเนินคดีกับผู้มิได้กระท้าความผิด  

แนวทางการพัฒนา 
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
อ้านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด้าเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลท้าให้มี ข้อจ้ากัด
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด  
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้้า  เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ 
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน  
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ  
อ้านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ 
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ 
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่าย

หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้้า 

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่
เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา
ขนส่ง  
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(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการ โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการอ้านวยความสะดวกทางการค้า 

(๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการ
ผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด  

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ   

(๖) พัฒนาระบบน้้าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และ
การบริหารจัดการการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน้าเข้าเทคโนโลยีส้าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์
ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองท้าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่
กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได ้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ  
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนา 
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น้าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้  
ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุ รกิจที่ ผสานการใช้ เทคโนโลยี ให้แพร่หลายในกลุ่ ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ี  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ และการด้าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส้าคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการ
ลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ้านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ 
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา

ภาค เหนื อ ให้ เ ป็ น ฐ าน เ ศ รษฐกิ จส ร้ า ง ส ร ร ค์ มู ล ค่ า สู ง  พัฒนาภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้
ที่หลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริ เวณชายแดนเป็นประตู เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี
และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ 
กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด้าเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยก้าหนดเป็นแนวทางการด้าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และ
เป็นธรรม ด้าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศ
นอกภูมิภาค 
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ดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่ส้าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย 
รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาด

ใหม่ส้าหรับสินค้าและบริการของไทย  
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ้านวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ  
(๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุก

ด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส้าคัญ 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1) แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคเป็นแผนที่ที ่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท้า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคจัดท้าโดยส้านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถด้ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน 



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

หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคงสามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งในการด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุนโยบายการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับบทบาท และวิสัยทัศน์อย่างเหมาะสม ได้
ก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบทบาท ศักยภาพอันน้าไปสู่การ
แก้ปัญหาของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางก้าหนดกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาภาคเป็นศูนย์กลางการเกษตรเศรษฐกิจ ด้วยความส้าคัญ
ของการเกษตรประกอบกับการขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสะดวก จึงควรพัฒนาภาค
ให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผลผลิตรวมทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และให้เกิดการกระจายการผลิตด้านการเกษตรโดยยึดหลักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรเป็นส้าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ ปัจจุบันเศรษฐกิจของ
ภาคก้าลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ความส้าเร็จ เพราะที่ตั้งของภาคและความเชื่อมโยงกับภูมิภาค
อ่ืนของประเทศและกับประเทศเพ่ือบ้านกลุ่มอินโดจีน และการขยายบทบาททางเศรษฐกิจให้เป็นประตูการค้าสู่
กลุ่มประเทศอินโดจีน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเน้นโอกาสสร้างความส้าเร็จจากศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ของภาค โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ฐาน ทรัพยากรในภาคมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต  

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง การค้าและบริการ จากความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในด้านระบบโครงข่ายที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ ตลอดจนโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการไปสู่ประเทศ
ในกลุ่มอินโดจีน สามารถที่จะท้าได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกมากขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส้าคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเน้นให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก(World Class Class Tourist Destination) ส้าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของภาคให้มีความพร้อมเหมาะสมต่อการรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 5 : การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างสมดุลและย่ังยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่เนื่องจากความ
ไม่สอดคล้องระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ดังนั้นจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาและ อนุรักษ์พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ในแต่ละปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้้าท่วม ภัยแล้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินเค็ม และปัญหาดินถล่ม 
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาค และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นจ้าเป็นต้องมีแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 7 : การสร้างสมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถี
ชีวิต ชุมชนและ สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น การพัฒนาเมืองและชนบท จ้าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนานี้จะช่วยลดความ
เหลื่อมล้้าระหว่างสังคมชนบทและเมือง การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการกระจายไปในพ้ืนที่รอบนอก
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จะเป็นการเพ่ิมแหล่งงานให้กับแรงงานในพ้ืนที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น แต่การพัฒนาดังกล่าว
จะต้องค้านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ด้วย  

กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง ต้องท้าการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ประกอบกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศกลุ่มอินโดจีน 
ประเทศจีนตอนใต้ และพม่า จ้าเป็นต้องสร้างระบบการขนส่งคนและสินค้าที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดและปลอดภัย เป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากร และเพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบทซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์การ
กระจายความเจริญ และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 9 : การพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากที่สุดของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และประมง ดังนั้นน้้าจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการ
ด้ารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคโดยมีแผนงานการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนการเพิ่มการกัก
เก็บน้้า และการพัฒนาระบบกระจายน้้า  

กลยุทธ์ที่ 10 : การพัฒนาทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เนื่องจาก
การพัฒนาการให้บริการในด้านการศึกษาและสาธารณสุขในแต่ละแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน สถานบริการที่มีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมจะกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ ๆ เช่น เมือง
นครราชสีมา เมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานนี้ให้ทั่วถึง
เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  

กลยุทธ์ที่ 11 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและภาค 
ปัจจุบันปัญหาการใช้พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะ
โลกร้อน ดังนั้นในการวางแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องให้ความส้าคัญกับการจัดการพลังงาน 
โดยมีแผนงานพัฒนาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางด้านจัดส่งพลังงานประเทศเพ่ือนบ้านและ
จัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบล มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  

(1) เป็นแหล่งผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
(3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม    

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  
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(4) เป็นประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ศูนยก์ลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม  
  ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน”  

 พันธกิจ (Mission)  

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส้าปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและ

พลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการทองเที่ยวให้ไดรับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน  

 เป้าประสงค์รวม (Obgective)  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน  
3) รายไดจากการจ้าหนา่ยผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  
4) มูลคา่การสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)  

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  

 กลยุทธ์ (Strategy)  

1) การพัฒนาขีดความสารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร  
(1) พัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร  
(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
(4) ยกระดับสินคาเกษตรเขสู่ระบบมาตรฐาน  
(5) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(6) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  
(7) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเสร้างมูลค้าเพ่ิม 
(8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ้าหนา่ย  
(9) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการตลาดสินค้าการเกษตร  
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2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก  
(2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
(3) พัฒนาค้าและบริหารทางการทองเที่ยว  
(4) พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
(7) เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
(8) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
(9) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์

ไหม  
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ  
(2) พัฒนาโครงร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส 

3) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบล มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต้าบลได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 (ฉบับใหม่) แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า   
เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้ 

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

(1) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และ
พลังงานสะอาดในภูมิภาค 

(2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(3) เป็นแหลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือ

ปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
(5) เป็นที่ต้ังของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่าง

ยั่งยืน  
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 วิสัยทัศน์  

 “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมและเกษตร  
   อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  

 เป้าประสงค์รวม  

(๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๓) มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(๔) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

(๕) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
(2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา 
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

 
 

1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินคา้และบริการทั้งใน
และนอก ภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง)  

 

๒. ส่งเสริมการน้านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม 
และอาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้เพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 

 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

 

2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 

๓. อัตราการว่างงาน (%) 

 
๕. น้าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 
 
 

4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 

 

๕. จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
(ครัวเรือน/ปี) 

 

6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

 

๖. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
 

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ๗. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัย
แรงงานและผู้ประกอบการ 

 

8. จ้านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

 

๘. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้้า 

๑. ร้อยละของประชากรที่อยู่ 
ใต้เส้นความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย       
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผล
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ของภาครัฐรวมทั้งระบบป้องกนภัยที่เอ้ือต่อ         
การกระจายเศรษฐกิจ 

 

2. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทาง
สังคม 

 
 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส้านักงาน
แรงงาน (%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน
ในจังหวัด 

 

4. ส่งเสริมการจัดบริการสาะรฯสุขท่ีมีคุณภาพและ
สามรถบริการได้อย่างครอบคลุม 

 

๕. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์
เร่ร่อนสู่คน 

 

๓. เพ่ือสร้างความ      
คุ้มกันให้กับสังคม 

 
 

4. ระดับความส้าเร็จของ
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (ครั้ง) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริหารจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก้าหนด 

 

๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาส       
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 

๕. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร (แพทย์/คน)    
(ปี 2559 แพทย์ 626 คน 
ประชาชากร 2,629,979) 

 

๘. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวช
ศาสตร์)  

 

6. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

๗. ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ 15 – 59 ป ี

10 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร            
อายุ 15 – 19 ป ี

 

8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net      
ม. 3 (คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน              
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
(จ้านวน 1,920,525 ไร่) 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส้านึก 
ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์
ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) ๒. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนส้านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 

 

๓. การจัดการน้้าเสีย (แห่ง) 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
จัดการน้้าเสีย 

 

4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้้า
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าทั้งใน          
เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน            
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผล
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

๕. พัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่ง
ตามแม่น้้าล้าคลองสายหลักของจังหวัด 

 

2. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๕. สัดส่วนปริมาณการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะ 
ต่อประชากร (ลิตร/คน) 

๖. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
ในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

 

6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(บ้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้          
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP    
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 

8. สัดส่วนปริมาณการใช้       
น้้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม       
(ลิตร/ล้านบาท) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๑. จ้านวนต้าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส้าคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ต้าบล)  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส้าคัญของ
สถาบันหลักของชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 

 

๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวทาง
พระราชด้าริ 

 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุก
มิต ิ

 
 
 
 
 
 
 

2. จ้านวนต้าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต้าบล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ 

 

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 

๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่ 

 

9. การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 

10. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด 

 

11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
 

๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและ
ความสมานฉันท์
ในชาติ 

 

๓. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต้าบล)  

 

12. ส่งเสริมการสร้าวความปรองดองสมาฉันท์ 
 

4. สร้างการมีส่วนร่วม (ต้าบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ 
HA (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ         
ตามแนวทางหลักการทรงงาน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ 
เข้าถึงน้้าประปา (%) 

๓. ร้อยละของครัวเรือนที่ 
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 

4. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๕. การให้บริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน        
5.1 จ้านวนครั้ง          
5.2 ร้อยละความพึงพอใจ    

          ขอบผู้รับบริการ 

6. ร้อยละความส้าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 

๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)        
(ปี 58 จ้านวน 
1,855,699,358 บาท) 

๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้ของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

 

8. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร 

    8.1 ประชาชน 
    8.2 บุคลากรภายในองค์กร 

3. การพัฒนาบุคลากร 

4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับใหม่) 

วิสัยทัศน์ : 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

เป้าประสงค์
รวม 

1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
ด้านการแข่งขัน
ของจังหวดั 

2) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 
 

3) มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที
สมบูรณ์และมี
สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมต่อการ 
ด้าเนินชีวิต ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4) เพื่อเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม 
และปกป้อง
สถาบนัหลักของ
ชาต ิ

5) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ
มีสมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการทุกด้าน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1) การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
 

2) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อป้องกันสถาบนั
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

5) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร ์

3 เป้าประสงค ์ 4 เป้าประสงค ์ 2 เป้าประสงค ์ 3 เป้าประสงค ์ 2 เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชด้าริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

(1) ประสานและบริหารจัดการน้้าตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

(2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า สงวนและเก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง 

(3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ และ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

(๓) สนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษาเป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส้าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  

(๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

(๑) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น้าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
(๕) สนับสนุนการท้าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
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(๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ์  

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
(๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
(๓) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๔) คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
(๖) ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
(๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

(๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม) 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชน 

(๒) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
(๓) ประสานสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช้านาญในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

(๕) ด้าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัย และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
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๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

(๑) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 

(๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการท้างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

(๔) บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 

(๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

(๖) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส้าคัญ  
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า ลุ่มน้้าล้าคลองและป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ 
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(๒) รณรงค์สร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

(๓) จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความส้าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล 
ฝังตัวกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่  ๒ ด้าน 
คือความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio - 
Med) อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดวิสัยทัศน์ 
หรือแผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงได้ก้าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก้าหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท้าทุกปี 
และจะน้าไปสู่กระบวนการการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งนอกจากจะมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ้านาจหน้าที่ในการประสาน
การจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดอีกด้วย 

การวางแผนการพัฒนาจึงมีความส้าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการพัฒนาเป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด้าเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ามาตัดสินใจก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังท้าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจ้ากัดของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถก้าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ต้องการของท้องถิ่นและลงมือท้างานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นทั้งทุน
บุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถรับผลประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ท้องถิ่นและท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการท้างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก้าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก้าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา  
  ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 พันธกจิ (Mission)   

1) จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้า 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชนชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีก

ทางหนึ่ง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ จะด้าเนินการในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้ก้าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีภารกิจหลัก 11 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1) มีน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้้าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษ 
3) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
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4) การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว 
5) ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
7) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ 
9) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
10) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
11) การศึกษาทั่วถึง เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ครบถ้วน 

2.4 ยุทธศาสตร์ 

ตามวิสัยทัศน์ของต้าบลขนงพระ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา 
ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาต้าบล
ขนงพระให้ก้าวหน้า นโยบายที่ครอบคลุมทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พ่ีน้องประชาชน 
การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทาง
แหล่งน้้า สุขภาพ การเกษตร พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน อสม.นโยบายด้านสังคมเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส นโยบาย
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาในต้าบลขนงพระให้
เป็นไปตามความจ้าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ต้าบลขนงพระเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป การพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท้า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนง
พระให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุก
วัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวมเพ่ือน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 8 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นการ
จัดท้าตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด้าริในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่และการ
ก่อสร้างสาธารณูปการเป็นการส่งเสริมบรรยากาศน่าอยู่ ความสะดวก และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างและปรับปรุงกิจการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบล 

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้าและทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุง 

รักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3) การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4) การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ได้แก่ การพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีส้าหรับประชาชนทั้งในด้านสวัสดิการต่าง ๆ การศึกษาศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายระดับของคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่าง ๆ ส้าหรับประชาชน ได้แก่ ด้านการศึกษา การ

พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานป้องกันและก้าจัดโรคระบาดต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขอนมัย
และความรู้ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง       

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการศึกษา 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยบูรณาการ
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้
สูงขึ้น 

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
3) การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและการ

สนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้้า 
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5) การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

6) การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
7) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส้านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่

ประชาชนในท้องถิ่น 
8) แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน ได้แก่ การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้้า จัดหาแหล่งน้้า
ใหม่ ส้าหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค และเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อการด้ารงชีพของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และกระจายการใช้ประโยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ต้าบลขนงพระ  ให้สวยงามและน่าท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งในต้าบลมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นต้านานต่อเนื่องในกลุ่มอ้าเภอและเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

1)  สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในต้าบลขนงพระให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
2)  เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดข้ึนในต้าบล 
3)  เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้คงอยู่สืบต่อไป 
4)  เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในต้าบล 

แนวทางการพัฒนา 
1)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
2)  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
3)  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ เกิดศักยภาพในการท้างานเพ่ิมสูงขึ้น  
เพ่ือรองรับการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นและให้สามารถด้าเนินงานกิจการองค์การบริหารส่วนต้าบลส้าเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายของการพัฒนาต้าบล อีกทั้งจัดให้มีแนวทางจัดระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทันสมัย สะดวก 
และรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้เกิดศักยภาพในการท้างาน 
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2) เ พ่ือให้การด้าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ  

แนวทางการพัฒนา 
1)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง           

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การประกอบธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ด้าเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงดี
ขึ้นและขยายตัวออกไปเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรและวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ 
2) เพ่ือส่งเสริมการมีงานท้าลดปัญหาการว่างงาน รวมทั้งยกระดับรายได้ของ

ประชาชน 
3) เพ่ือให้มีศูนย์รับซื้อสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
4) เพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30  
5) ครัวเรือนมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
6) ประชาชนมีรายได้ดีข้ึนเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
1)  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
2)  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4)  การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติการจัดท้ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลขนงพระที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอันจะเป็นการสร้างและส่งเสริมความ
สวยงามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้อย่างไม่หมดสิ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือป้องกันและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตองค์การ

บริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
2) เพ่ือเป็นการจรรโลงให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการเรียนรู้อนุรักษ์และรักษาความ

สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
3) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) เพ่ือให้สองข้างทางมีความสวยงาม 
5) เพ่ือให้บรรยากาศในชุมชนน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
2) การจัดการการบ้ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ

ประหยัดพลังงาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.5 เป้าประสงค์ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงใน
ทุกภาคส่วนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคารที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

4) ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) บริการจัดการองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

8) สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

9) การจัดการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

2.6 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของความส้าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ  

2.7 ค่าเป้าหมาย 

1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2) เด็ก สตรี คนชรา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น 
3) ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า สงวนและเก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้า
แล้ง 

2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชน และสถานที่ส้าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจ
บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

5) ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6) ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 

8) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู้ 

10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า ลุ่มน้้าล้าคลองและป่าไม้

ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

12) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้
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มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

2.9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง แหล่งน้้าไม่
เพียงพอส้าหรับท้าการเกษตร ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โดย
ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองการบริหารจัดการที่ดี ขณะเดียวกันจ้าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับ
การยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูก
จิตส้านึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

2.10 แผนงาน 

1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10) แผนงานการเกษตร 
11) แผนงานงบกลาง 

2.11 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด้าริ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้้าแก้จน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
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ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

8) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา  อปท.ที่  8  ยุ ทธศาสตร์ การอนุ รั กษ์ แล พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือรวบรวมความ
คิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้น้าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากคณะ 
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระและประชาคมท้องถิ่น โดยปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านเศรษฐกิจ 1) ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง 
2) ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางกาเกษตรราคาตกต่้า ท้าให้รายได้ไม่เพียงพอกับ

รายจ่าย 
3) ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
4) ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย 
5) เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรช้ารุด เสียหาย 

ด้านสังคม 1) ปัญหาความยากจนการเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากร  
(1) การขาดการศึกษา ท้าให้มีรายได้ต่้า  
(2) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
(3) ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่้าเสมอ เช่นกรรมกร รับจ้าง  
(4) มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  

2) ปัญหาอาชญากรรม 
(1)  การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ 
(2)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากข้ึน 
(3)  สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  
(4)  มีค่านิยมในทางท่ีผิด  

3) ปัญหายาเสพย์ติด 
(1)  ถูกชักชวนให้ทดลอง 
(2) ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากข้ึน 
(3) ความอยากรู้และอยากทดลอง  
(4) สภาวะแวดล้อมไม่ดี  

4) ปัญหาโรเอดส์ 
(1) ปัญหายาเสพย์ติด  
(2) ขาดความรู้ในการป้องกันโรค  
(3) เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ  
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านการศึกษา  ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2561 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอปากช่อง 
1) เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จ้านวนที่

ส้ารวจทั้งหมด 204 ราย ผ่านเกณฑ์ 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
2) เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด797 

ราย ผ่านเกณฑ์ 644 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.80 ไม่ผ่านเกณฑ์ 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.20 

3) เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 10 ราย 
ผ่านเกณฑ์ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

4) คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี  งานท้า 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่ไม่พบข้อมูลการส้ารวจ 

5) คนอายุ 15 – 19 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ จ้านวนส้ารวจ
ทั้งหมด 5,026 ราย ผ่านเกณฑ์ 5,026 คน คิดเป็นร้อยละ 100        

ด้านผังเมือง  1) ปัญหาด้านบุคลากร 
(1)  ปัญหาด้านจ้านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 
(2)  ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
(3)  ปัญหาด้านความรู้ด้านผังเมือง 

2) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง แต่ไม่ได้

ด้าเนินงานด้านผังเมืองโดยตรง 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านผังเมือง 
(3) หน่วยงานที่ดูแลงานด้านผังเมืองอยู่ภายใต้สังกัดกองช่าง ส่งผลให้เกิด

ข้อจ้ากัดในเรื่องของอ้านาจหน้าที่ 
3) ปัญหาด้านผู้บริหาร 

(1) ผู้บริหารมีทัศนะว่าผังเมืองเป็นเรื่องของการรอนสิทธิประชาชน 
(2) ผังเมืองที่ครองคลุมพ้ืนที่มากว่าหนึ่งพื้นที่ ท้าให้เกิดปัญหาผู้บริหารที่ไม่ได้เป็น

เจ้าภาพหลักไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนงบประมาณตามท่ีก้าหนด 
(3) ผู้บริหารมองไม่เห็นความส้าคัญของผังเมืองหรือให้ความส้าคัญน้องกว่า

ภารกิจอ่ืน ๆ 
(4) ผู้บริหารมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัว 

4) ปัญหาเกี่ยวกับประชาชน 
(1) ประชาชนมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัว 
(2) ประชาชนไม่เห็นความส้าคัญของผังเมืองว่าจะสามารถช่วยให้การใช้ที่ดิน

เป็นไปอย่างมีระบบ 
(3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้าผังเมืองน้อย แม้ว่ากฎหมาย

จะก้าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าผังเมือง 
(4) ประชาชนบางส่วนมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องของการรอนสิทธิ 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านเทคโนโลยี  1) บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ใหม่ ๆ ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ท้าให้เก็ดความล่าช้าและการท้างานซ้้าซ้อน 

2) ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ได้น้ามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่น อากาศเป็นพิษ น้้าเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิด

จาก  
    (1) การเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 

(2) เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(3) ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม  
(4) ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม 
(5) ประชาชนขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม              

 
 

 การวิเคราะห์ศักยภาพ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
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   วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)   
  องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระชัดเจน 
คลอบคลุมอ้านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตาม
ภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท้าแผน การท้างานร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

3. มีค้าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ้านาจการ
บริหารงานตามล้าดับชั้น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นก้าหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต้าบล 

6. สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถ
ออกข้ อบัญญัติ ไ ด้ เ อง  ภาย ใต้ ก รอบ
กฎหมาย 

7. สามารถจัดกรอบอัตราก้าลังได้เองตาม
ภารกิจ และก้าลังงบประมาณ 

8. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท้าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ท้าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

10. มีพ้ืนที่ขนาดต้าบลขนาดเล็กง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

11. เ ป็ นห น่ ว ย ง าน ที่ มี ค ว า ม ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 

1. ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 
รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

2. โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ใ น ก า ร จั ด ท้ า
แผนพัฒนาฯ มีจ้ านวนมาก เกินกว่ า
งบประมาณรายจ่าย ท้าให้การบริหาร
จัดการขาดระสิทธิภาพ 

3. บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ใหม่ ๆ ยัง
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) 
ท้า ให้ เกิดความล่ าช้ าและการท้างาน
ซ้้าซ้อน 

4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบลมีการ
โอน (ย้าย) บ่อยท้าให้เกิดการท้างานไม่มี
ความต่อเนื่อง  

5. ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาว 

6. ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยที่จะน้ามาใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7. พ้ืนที่ต้าบลไม่มีรถโดยสารประจ้าทาง
สัญจรผ่านท้าให้การเดินทางไม่สะดวก 

8. ขาดแคลนน้้าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูร้อน 

9. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
กัญชา ฯลฯ 

10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า
แผน และความไม่ เข้ า ใจสิทธิ ในการ
แสดงออกความคิดเห็น 

11. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูก
พืชเชิงเดียว การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1) มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอ้านาจฯ 
2) กฎหมายกระจายอ้านาจฯ เอ้ือต่อการบริหาร 

งานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
3) แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมากขึ้ น 

ตามล้าดับแผนกระจายอ้านาจฯ และการจัด เก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

4) สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประ ชา
ชนในต้าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

5) มีการปลูกพืช หรือท้าเกษตรหลากหลายชนิด 
ของประชาชนในต้าบล 

6) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท้าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท้า 
งานมากขึ้น 

7) ความสามัคคีของประชาชนในต้าบล เอ้ือให้มี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด้าเนินงาน
พัฒนาต้าบล รวมถึงท้าให้สภาองค์การบริหาร
ต้าบลมีเสถียรภาพการปฏิรูประบบราชการแบบ
บูรณาการ  

8) มีวัดและสถานธรรม ซึ่ งสามารถพัฒนาเสริม 
สร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชานในต้าบล 

9) มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

10) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบ 
คลุมทั้ง พ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให ้
บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตาม
แพทย์นัด 

  

(๑) อ้านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ้านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

(๒) การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต้าบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้
การก้ากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 

(๓) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บางฉบับไม่มีความความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสม 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

(๔) นโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงทางการ 
เมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ท้าให้การพัฒนาใน
บางเรื่องไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(๕) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

(๖) ประชาชนไม่ให้ความส้าคัญในการศึกษาของ 
บุตรหลาน ให้ ได้ รับการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา 

(๗) ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ท้าให้
เด็กและเยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจ้าวัน   
ที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมา 

(๘) การใช้แรงงานต่างด้าว น้ามาซึ่งปัญหาของ 
โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก 
ไข้มาเลเรีย เนื่องจ้างเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบ
ควบคุมท่ีดีพอ 

(๙) ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่้า 
(๑๐) การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก

แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ได้ท้าการวิเคราะห์โดย
อาศัยข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
น้ามาประกอบการทบทวนเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1) พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 

มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อได้ตลอด 
ทั้งท้องถิ่นอ้าเภอและจังหวัด 

2) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้าน
การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 

3) มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมะ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่ 
เป็นต้น 

4) มีประเพณีท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมี
ความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

5) มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ 
6) มีโรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล 2 แห่ง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7) มีบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการให้ 
บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

8) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ท้างานเป็นเครือข่าย 
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

9) ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งตื่นตัวด้าน
การเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศ 

10) มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน อสม. 
ที่สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี 

11) สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยัง
ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่าง
ล่าช้า เนื่องจากงบประจ้ากัดในการน้าไปใช้
ในด้านการพัฒนา 

2) โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านถนนที่มีอยู่ยังไม่
สามารถใช้ งานได้อย่ า งคุ้มค่ าและเป็น
ประโยชน์อย่างเพียงพอ 

3) ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่าย
ในครัวเรือน ภาวะหนี้สินสูง 

4) ระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยัง
ไม่ ได้ มาตรฐานและไม่มี ประสิทธิภ าพ
เท่าท่ีควร 

5) ยังไม่มีศูนย์แสดงสินค้า OTOP ที่ได้
มาตรฐานเป็นศูนย์กลางของคนในท้องถิ่นได้ 

6) คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินัย 

7) ค่านิยมของประชาชนบางส่วนยึดติดกับวัตถุ
สิ่งของเพ่ิมมากข้ึน 

8) แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษายังไม่
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของประชาชน 

9) ประชาชนยังขาดความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 

10) ปัญหาด้านสังคม เช่น ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการพนัน การแพร่
ระบาดขอยาเสพติดในพ้ืนที่ 

11) ประชาชนขาดจิตส้ านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย 

12) ขยะมูลฝอยของเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นไม่สามารถ
ก้าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1) พรบ.ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ้านาจในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

2) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งอ้านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการ
เป็นศูนย์กลางด้านการค้า เช่น มีถนนมอเตอร์
เวย์ โรงแรม รีสอร์ท เป็นจ้านวนมาก และ
ศูนย์การค้าใกล้เคียงที่สามารถไปมาได้อย่าง
สะดวก 

3) ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากพ้ืนที่ไม่ห่างไกล 

4) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบ คลุม
ทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้ บริการฟรี
ในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

5) หน่วยงานภาครัฐกระตุ้นการตื่นตัวของผู้บริโภค
สู่การบริโภคอาหารปลอดภัย อาหารเพ่ือ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

6) ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดูแลผู้ด้อยโอ
การ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด 

7) รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
ส่งเสริมการกระจายอ้านายสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

8) นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง  

9) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส้าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  

1) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท้าให้การพัฒนาไม่
เป็นไปตามแผน 

2) ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 

3) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
คว ามสั ม พัน ธ์ ใ นค รอบครั ว ลดล งท้ า ใ ห้
พฤติกรรมของเด็กเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด 
เด็กติดเกมส์ ปัญหาสุขภาพจิต โรคเอดส์  

4) เยาวชนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปสู่กระแส
บริโภคนิยม ขาดจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

5) การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ
ประชาชนบางส่วนยังมีข้อจ้ากัด 

6)  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท้าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 
ปัญหาน้้าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิม
มากขึ้น 

 

 
 
 
 
 



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

ส่วนที่ 3 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก้าหนด โดยผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ้า เภอ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท้างบประมาณ รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการจัดท้าแผนการด้าเนินงานให้ด้าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี้  

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด้าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท้าร่างแผนการด้าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด้าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการด้าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด้าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน            

แผนการด้าเนินงานให้จัดท้าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด้าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท้าและการแก้ไขแผนการด้าเนินงานเป็น
อ้านาจของผู้บริหารท้องถิ่น    
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชด้าริ 

 งานส่งเสริมการเกษตร  แผนงานการเกษตร  ส้านักงานปลัด 
 กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
ขนงพระ 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 งานไฟฟ้าและถนน 
 งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ปากช่อง 
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ปากช่อง 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 กองช่าง 

3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 ส้านักงานปลัด 
 อ้าเภอปากช่อง 
 อบต.หนองน้้าแดง 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ส้านักงานปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

(ต่อ) สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 รพ.สต.ขนงพระเหนือ 

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
ขนงพระ 

 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ส้านักงานปลัด 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 ส้านักงานปลัด 

 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 สภาองค์กรชุมชนต้าบล 
ขนงพระ 

4 น้้าแก้จน  งานส่งเสริมการเกษตร  แผนงานการเกษตร  กองช่าง 

5 พัฒนาการท่องเที่ยว  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ส้านักงานปลัด 

6 การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 งานบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ส้านักงานปลัด 
 กองคลัง 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

(ต่อ) การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 งานบริหารงานทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง 

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
ขนงพระ 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 ส้านักงานปลัด 

 งานงบกลาง  แผนงานงบกลาง  ส้านักงานปลัด 

7 เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา  ส้านักงานปลัด 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 ส้านักงานปลัด 

 งานส่งเสริมการเกษตร  แผนงานการเกษตร  ส้านักงานปลัด 

8 การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 สภาองค์กรชุมชนต้าบล 
ขนงพระ 

 งานส่งเสริมการเกษตร  แผนงานการเกษตร  ส้านักงานปลัด 
 กองช่าง 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 18 ด้าน 12 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 

 
  



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 แผนงานการเกษตร 3 600,000     4 530,000     4 430,000     4 430,000     4 430,000     19 2,420,000   

รวม 3 600,000    4 530,000    4 430,000    4 430,000    4 430000 19 2,420,000   

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 44 11,830,998 6 2,628,100 21 6,127,000 9 2,377,000 9 4,350,000 89 27,313,098 

2.2 แผนงานอตุสาหกรรม 98 115,872,250 39 47,011,850 51 64,261,200 26 49,949,600 22 36,003,700 236 313,098,600  

      และการโยธา (ผ.02 + ผ.02/1)

รวม 142 127,703,248 45 49,639,950 72 71,254,900 35 52,326,600 31 40,353,700 325 341,278,398 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 130,000 12 720,000 13 1,020,000 13 1,020,000 13 1,020,000 57 3,910,000

3.2 แผนงานการศึกษา 27 3,025,000 27 2,936,360 28 2,905,000 29 2,905,000 27 2,855,000 138 14,626,360

3.3 แผนงานสาธารณสุข 8 1,132,000 13 1,761,000 10 1,465,000 10 1,465,000 10 1,455,000 51 7,278,000

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 11,817,200 3 11,817,200 3 11,817,200 3 11,817,200 3 11,817,200 15 59,086,000

ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

2. ยทุธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

3. ยทุธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวติ

1. ยทุธศำสตร์ด้ำนสำนต่อแนวพระรำชด ำริ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563



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)

3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5 210,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 29 1,130,000

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 3 190,000 3 180,000 4 385,000 4 385,000 4 385,000 18 1,525,000

     และนันทนาการ
รวม 52 16,504,200 64 17,644,560 64 17,822,200 65 17,822,200 63 17,762,200 308 87,555,360

4.1 แผนงานการเกษตร 4 1,050,000  0 0 0 0 0 0 1 500,000     5 1,550,000

รวม 4 1,050,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000 5 1,550,000

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 4 320,000     4 300,000     4 270,000     4 270,000     4 270,000     20 1,430,000

      และนันทนาการ

รวม 4 320,000 4 300,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 20 1,430,000

 6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 2,635,000 18 2,790,000 21 3,360,000 20 2,910,000 19 2,610,000 87 14,305,000

 6.2  แผนงานการศึกษา 1 2,000,000 2 2,171,760 2 2,200,000 2 2,200,000 2 2,200,000 9 10,771,760

ป ี2562 รวม 5 ปี

 6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบำ้นเมืองทีด่ี

ป ี2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                        หน้า ๖6

4. ยทุธศำสตร์น้ ำแก้จน

5. ยทุธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเทีย่ว

3. ยทุธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวติ (ต่อ)

ป ี2563 ป ี2564
ยทุธศำสตร์

ป ี2561



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)

 6.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 500,000 5 1,020,000 4 520,000 4 520,000 4 520,000 19 3,080,000

 6.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

 6.5  แผนงานงบกลาง 3 1,170,000  4 1,210,000  4 1,260,000  4 1,260,000  4 1,260,000  19 6,160,000

รวม 17 6,355,000 31 7,241,760 33 7,390,000 32 6,940,000 31 6,640,000 144 34,566,760

7.1  แผนงานการศึกษา 2 50,000 2 80,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 310,000

7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 110,000 1 1,130,000 2 1,230,000 2 1,230,000 2 1,230,000 12 4,930,000

7.3  แผนงานการเกษตร 2 50,000 8 250,000 17 550,000 17 500,000 16 480,000 60 1,830,000

รวม 9 210,000 11 1,460,000 21 1,840,000 21 1,790,000 20 1,770,000 82 7,070,000

8.1 แผนงานสาธารณสุข 2 310,000 2 80,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 13 525,000

8.2 แผนงานการเกษตร 2 25,000 3 430,000 4 530,000 5 560,000 5 560,000 19 2,105,000

รวม 4 335,000 5 510,000 7 575,000 8 605,000 8 605,000 32 2,630,000

รวมทัง้ 8 ยทุธศำสตร์ 235 153,077,448  164 77,326,270  205 99,582,100 169 80,183,800 162 68,330,900 935 478,500,518

ยทุธศำสตร์
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                        หน้า ๖7

8. ยทุธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอยำ่งยั่งยนื

 6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบำ้นเมืองทีด่ี (ต่อ)

รวม 5 ปี

7. ยทุธศำตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปญัหำควำมยำกจน

ป ี2565ป ี2561
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด้าริ               
**แผนชุมชน ปี 
2559 

เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพ

ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน 

ต้าบล
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน 
มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชน
มีชีวิต
ความ

เป็นอยู่ที่ดี 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ององมาจาก
พระราชด้าริฯ (ฐาน
ทรัพยากร) 

เพ่ือด้าเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ          

ที่เก่ียวเนื่องกับอบต. 
 

โครงการ 
อพ.สธ. ต้าบล         

ขนงพระ 

400,000   300,000   200,000   200,000   200,000   ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

มากขึ้น 
 

ทรัพยากร
ท้องถิ่น

ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เพ่ือสร้างจิตส้านึก
การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พันธ์ไม้    

หายากแก่นักเรียน 

โรงเรียนเขต
ต้าบลขนงพระ 

100,000  100,000   100,000   100,000   100,000   พันธุ์ไม้ได้รับ
การอนุรักษ์

มากขึ้น 

พันธุ์ไม้
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสร้างอาชีพ   
และสร้างแนวคิด

ตามแนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมี
อาชีพและ
สร้างรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
มีอาชีพ

และรายได้
เพ่ิมมาก

ขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม   4  โครงการ 600,000 530,000 430,000 430,000 430,000 - - - 
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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 
ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการขยาย
เสาไฟฟ้าแรงต่้า 
บริเวณซอยบ้านนาย
ทองพูน หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กิ่งโคมไฟ 
สายดับ 

จ้านวน 1 ชุด 

- - 30,000 
 

- - จ้านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

2 อุดหนุนโครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ 
5 แยกประปา – บ้าน
นายบุญเลิศ ซอยร้าน 
ขายน้้าปลา หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กิ่งโคมไฟ 
สายดับ 

จ้านวน 1 ชุด 

300,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

3 โครงการขยายไฟฟ้า
แรงต่้าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือให้ได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า 

200,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือนที่มี

ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

4 โครงการเปลี่ยน 
ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 1 - หมู่ 5  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ท่อพีวีซี 
ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง
ประมาณ 
2 กม. 

700,000 
 

- - - - จ้านวน 
ท่อประปา
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาบริเวณ หมู่ 1 
คุ้มหน้า รร.วัดขนงพระ
เหนือแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ระบบประปา 300,000 
 

- - - - ระบบ
ประปามี
ประสิทธิ 

ภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการเปลี่ยนถัง 
แชมเปญ น้้าประปาหมู่บ้าน 
บริเวณคุ้มคลองเสือ หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ถังแชมเปญ
ประปา
หมู่บ้าน 

- 
 

- 250,000 - - ระบบ
ประปามี
ประสิทธิ 

ภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหรือท่อน้้าบริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ 

ท้าการเกษตร 
และอุปโภค

บริโภค 

รางน้้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- - - - 300,000 
 

จ้านวนราง
ระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภค
บริโภค 
มากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาหมู่บ้าน  
บริเวณสะพานตะกอง 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ประปาหมู่บ้าน - - 500,000 - - 
 

จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภค
บริโภค 
มากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปา 
ถังเหล็กทรงแชมเปญ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับการ

อุปโภคบริโภค 

ถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ 

ขนาดความจุ 20 
ลบ.ม. สูง 20 ม.

(ตามแบบที่ 
อบต.ขนงพระ

ก้าหนด) 

- 
 

- 700,000 - - จ้านวน
ครัวเรือน
น้้าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี
น้้าประปาใน
การอุปโภค 
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 
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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) 

10 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ
พร้อมฐานรอง   
บริเวณสนามกีฬา 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ถังเก็บน้้า 
ทรงแชมเปญ 
พร้อมฐาน 

- 
 

- - - 300,000 จ้านวนถัง
แชมเปญ 
ที่ถูกติดตั้ง 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
การอุปโภค 

บริโภค 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปาหมู่บ้านภายใน 
ต้าบลขนงพระ 

เปลี่ยนท่อเมนต์
ประปาภายใน

ต้าบลเพื่อรองรับ
โครงการประปา

ดื่มได้ 

ท่อประปา
หมู่บ้าน 
ขนาด  

4,6,8 นิ้ว 

800,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

12 โครงการวางท่อระบายน้้า
ข้ามถนน บริเวณบ้าน 
นายส้าราญ ถึง  
บ้านนางสาวละม่อม   
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ท่อระบายน้้า 100,000 
 

- - - - ปัญหาน้้า
ท่วมขังลด
น้อยลง 

การระบายน้้า
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
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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) 

13 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  
บริเวณซอยตาโม  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

75,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง 

 

14 อุดหนุนขยายเขต 
ประปาภูมิภาค  
ซอยนายติ๋มศักดิ์ 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขต
ประปาภูมิภาค 

+ระยะทาง  
318 เมตร 

213,718 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มนี้้า 

ประปาใช้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
การอุปโภค 

บริโภค 

การประปา
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

15 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
บริเวณซอยสตาร์แลนด์  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

- 466,100 
 

- - - จ้านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง 
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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) 

16 โครงการเพิ่มขนาด 
หม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณบ้านทุ่งลี 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 

อย่างเพียงพอ 

หม้อแปลง 
ไฟฟ้า 

500,000 - - - - จ้านวน 
หม้อแปลง
ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้

อย่าง
เพียงพอ 
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 
สาขาปากช่อง 

 
17 โครงการย้ายถังประปา

พร้อมติดตั้งระบบประปา  
บริเวณคุ้มทุ่งลี  
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 

มีน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ถังประปา 
พร้อมติดตั้ง
ระบบประปา 

- 
 

- 100,000 - - ถังเก็บน้้า 
ทรงแชมเปญ

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

18 โครงการขยายท่อเมนต์
ประปา บริเวณบ้าน 
นายสาย หมั่นการ  ถึง 
สวนธนู หมู่ที่ 3  
บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

ท่อประปา
หมู่บ้าน 

ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 300 เมตร 

 

41,000 
 

- - -  จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

19 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาด
สายดับ ซอยประสพเนตร 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 4 ชุด 

50,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 

สาขาปากช่อง 
 

20 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาด
สายดับ บริเวณซอยบ้าน 
นายชัย บุญรอด  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 4 ชุด 

50,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

21 โครงการขยายท่อประปา 
บริเวณ ซอยบ้านนาย
เทียนชัย  น้อยเลี้ยง 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 
ยาว 300 เมตร 

50,000 
 

- - - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

22 โครงการเปลี่ยนท่อประปา 
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้ระชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน  
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 
  

- ทุกรัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อเมนต์ 
ประปาหมู่บ้าน  
ตั้งแตบ่้านผู้ช่วยศักดิ์ ถึง  
บ้านนายนิกร ญาญสิงห์ 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้ระชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนต์ 
ประปาหมู่บ้าน 

ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- 
 

- 250,000 - - ทุกรัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า หรือท่อน้้า
บริเวณบ้านนางร้าพึง –  
บ้านนางเข็มทราย 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ระชาชน 
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ท่อระบายน้้า 
กว้าง 80 ซม.  

ยาว 120 เมตร 

- 300,000 
 

- - - จ้านวนราง
ระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภค
บริโภค 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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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) 

25 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่้า หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 
ซอยบ้านนางเปรียว 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 
ระยะทาง  
50 เมตร  
เสา 3 ต้น 

- - 50,000 
 

- - จ้านวน
ครัวเรือนที่ 
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

สาขาปากช่อง 
 
 

26 โครงการเพิ่มขนาด 
หม้อแปลงไฟฟ้า 
บริเวณจากฟาร์ม 
โชคชัย 4 ถึงคุ้ม
หนองครก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ 

หม้อแปลง 
ไฟฟ้า 

- - 400,000 - - ขนาดของ
หม้อแปลง
ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้

อย่างเพียงพอ 
มากขึ้น 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

27 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่้า ซอยบ้าน 
นางอัมพร กลุ่มบ้าน
หนองครก หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

- - - 100,000 
 

- จ้านวน
ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายท่อเมนต์
ประปาจากท่อเดิม  
บริเวณบ้านหนองครก  
หมู่ที ่5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

เปลี่ยนท่อประปา 
เป็นขนาด 3 นิ้ว 

ยาว 4,000 เมตร 

200,000 
 

- - - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้้าประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

29 โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปา บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

เปลี่ยนท่อประปา 
จากเดิมขนาด  

2 นิ้ว 
เป็นขนาด 3 นิ้ว 

- - - 200,000 
 

- ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้้าประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริเวณวัด
ขนงพระกลาง หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน้้าใช้ 

อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งระบบกรอง
น้้าสนิมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  
ขนาด 1.80 นิ้ว 

250,000 - - - - จ้านวนรัวเรือน 
ที่มีน้้าอุปโภค 

บริโภค เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

31 โครงการวางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักน้้า บริเวณ 
สามแยก บ้านนางอัมพร 
ถึง คลองไผ่ หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังและ 
การระบายน้้า 

ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้้า 
พร้อมบ่อพักน้้า 

ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 650,000 ปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
ลดน้อยลง 

การระบายน้้า
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
 

32 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาด
สายดับ บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 10 ชุด 

- - 50,000 
 

- - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

33 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ
พร้อมพาดสายดับ  
บริเวณซอย 1 ถึง ซอย 4  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

กิ่งโคมไฟ  
จ้านวน 50 ชุด 

50,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล
ทางเข้าหมู่บ้าน คุ้มร่วมใจ 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ไฟฟ้า 
ส่องสว่าง 
จ้านวน  
3 ต้น 

- - 100,000 - 
 

- จ้านวน
ไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

35 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้้าบริเวณคุ้มร่วมใจ  
ซอยนายประภาส หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้น้้าไหล 
เวียนสะดวกและ
ประชาชนมีน้้า 
ในการอุปโภค 

บริโภคอย่างทั่วถึง 

ฝาปิดราง 
ระบายน้้า 

 

- 
 

- - - 150,000 
 
 

จ้านวน 
ฝาปิดราง
ระบายน้้า 
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

น้้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

36 อุดหนุนโครงการขยายเขต 
เสาไฟฟ้าแรงต่้า พร้อมติดตั้ง 
ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจาก 
ไร่ชลทิพย์ – บ้านคุณประภาส 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้า 
แรงต่้า 

- 200,000 
 

- - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

37 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า บริเวณ
ซอยบ้านนายประภาส 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังและ
การระบายน้้า 

ได้สะดวกรวดเร็ว 

รางระบายน้้า
ระยะทาง  

266 เมตร 
ปากกว้าง  

0.60 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร 

118,700 - - - - ปัญหาน้้า 
ท่วมขัง 

ลดน้อยลง 

การระบาย
น้้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

38 โครงการขยายท่อเมน
ประปา บริเวณซอย 
บ้านนายประภาส  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าใช้อย่างทั่วถึง 

ท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  
2 นิ้ว 

ระยะทาง  
260 เมตร 

35,400 - - - - จ้านวน
ครัวเรือนที่ 
มีน้้าอุปโภค 

บริโภค 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าบริเวณซอย
บ้านนายบุญถม  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังและ

การระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว 

รางระบายน้้า 
ความยาว  
800 เมตร 

- - - - 100,000 
 

จ้านวนราง
ระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

น้้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 
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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) 

40 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตเสาไฟฟ้า 
แรงต่้าพร้อมติดตั้ง 
ระบบประปาและ 
ถังแชมเปญ บริเวณ 
ซอยบ้านผู้ช่วยสงบ  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน

สภาพที่ดี  
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า
และระบบ
ประปา 

- - - 50,000 
 

- จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับความ
สะดวกในการ

เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

สาขาปากช่อง 
 

41 โครงการวางท่อ 
ระบายน้้า บริเวณ 
เส้นข้างวัดเกิดแก้วนิมิต 
ถึงบ้านนางบุญสม 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้น้้าไหล 
เวียนสะดวก 

และประชาชน 
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

รางระบายน้้า 
ยาว  

500 เมตร 

- - 300,000 
 

- - 
 
 

จ้านวนราง
ระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

น้้าไหลเวียน
สะดวก 

ประชาชน 
มีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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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) 

42 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง 
ถังเก็บน้้าทรงแชมเปญ  
บริเวณคุ้มเนินเขา  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง 

บ่อบาดาล 350,000 
 

- - - - จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัยแล้ง
ได้รับ 

การแก้ไข 

กองช่าง 
 

43 โครงการวางรางวี 
บริเวณ คุ้มบ้านบนหน้า
โรงเรียนบ้านหนองตะกู  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 

รางน้้ารูปตัววี  
ยาว 200 เมตร 

300,000 
 

- - - - จ้านวน 
รางน้้าตัววี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการขยายท่อเมน
ประปา หมู่ 8  
บ้านหนองตะกู 
บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย
ประจวบ ขันติวงค์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ท่อพีวีซีขนาด 
เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ระยะทาง  

908 เมตร 

248,000 - - - - จ้านวน
ครัวเรือนที่มี
น้้าอุปโภค 

บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

45 โครงการวางท่อระบายน้้า 
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 
คุ้มหนองกรวด บริเวณ
บ้านนายทวน บุญคง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังและ
การระบายน้้า 

ได้สะดวกรวดเร็ว 

ท่อเหลี่ยม 
ขนาด 

1.50*1.50*8 
เมตร 

120,000 - - - - ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดน้อยลง 

การระบาย
น้้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

46 โครงการวางท่อ 
ระบายน้้า บริเวณบ้าน 
นางเมี้ย พรมเจดีย์  
ถึง สะพาน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู  

เพ่ือให้การ 
ระบายน้้า 
ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 

ท่อระบายน้้า 100,000 
 

- - - - การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบาย
น้้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

47 โครงการวางท่อ 
ข้ามถนน บริเวณ 
คุ้มหนองตะกู คุ้มอ่างทอง  
บ้านนางประจวบ นิ่มนวล  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ท่อข้ามถนน 50,000 
 

- - - - การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบาย
น้้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

48 โครงการวางท่อ 
บล็อกคอนเวิร์ส 
ท่อลอดเหลี่ยม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณคุ้มน้องใหม่  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ท่อ 
บล็อก 

คอนเวิร์ส 

500,000 
 

- - - - จ้านวนท่อ
บล๊อคคอนเวิร์ส 

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

49 โครงการเปลี่ยนถังน้้า
พลาสติกเป็นถังเก็บน้้า
ทรงแชมแปญ  
บริเวณคุ้มบ้านบน  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถังเก็บน้้า 
ทรงแชมเปญ 

100,000 
 

- - - - ทุกครัวเรือน 
ทีม่ีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

50 โครงการก่อสร้างรางวี 
บริเวณคุ้มเนินเขาถึง
สะพาน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู  

เพ่ือให้ 
การระบายน้้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 

รางวี 
ระยะทาง 

1,500 เมตร 

- - 
 

- - 500,000 การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบายน้้า
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
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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) 

51 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้้าทรงแชมเปญ  
หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม 
บริเวณบ้านนายล้าเทียง  
เกยดอน 

เพ่ือให้มีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

และแกป้ัญหา
ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับการ

อุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้้า  
ขนาดความจุ  

12 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 12 เมตร 

210,000 - - - - จ้านวน 
ถังเก็บน้้า 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

52 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่้า 
บริเวณสามแยก 
วัดถึงลานธรรม  
หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

- - - 50,000 
 

- จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

53 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า คุ้มบ่อโยก 
บริเวณแยกบ้านคุณนิยม 
บุญสาร หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

120,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

54 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม 
พาดสายดับ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

ขยายเขตกิ่งโคมไฟ 
จ้านวน 12 ชุด 

- คุ้ม ปตท.   2 จุด 
- คุ้มบ่อโยก  2 จุด 
- คุ้มหนองหิน 4 จุด 
- คุ้มหน้าวัด  4 จุด 

360,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่้าบริเวณซอย 
บ้านนายนิยม บุญสาร  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้ได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 

200,000 
 

- - - - ครัวเรือน
มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

56 โครงการวางรางวี  
บริเวณคุ้มบ่อโยก  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

รางน้้ารูปตัววี  
ยาว  

1,500 เมตร 

- - - - 350,000 
 

จ้านวน 
รางน้้าตัววี

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

57 โครงการวางท่อระบาย
น้้า บริเวณคุ้มหนองหิน  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้น้้า
ไหลเวียนสะดวก
และประชาชน 

มีน้้าในการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ท่อระบายน้้า - - - 25,000 
 

- จ้านวน 
ท่อระบายน้้า

เพ่ิมข้ึน 

น้้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการวางรางวี  
บริเวณคุ้มบ่อโยก  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

รางวี 
ยาว  

1,000 เมตร 

- - - 300,000 
 

- จ้านวน 
รางวี 

ที่เพ่ิมขึ้น 

น้้าไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 
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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) 

59 อุดหนุนโครงการ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมพาดสายดับ บริเวณ
ซอยบ้าน 
นายสายพาน หนูแดง  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 1 ชุด 

5,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับความ
สะดวกในการ

เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

60 โครงการวางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักน้้า หมู่ 11 
บ้านโบนันซ่า ซอยสไบ
ทอง ถึง ครกใหญ่ 

เพ่ือให้ 
การระบายน้้า 

ได้สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 

ท่อขนาด 
0.60*1.00 

เมตร  
ระยะทาง  

300 เมตร 

- - - - 500,000 
 

การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

61 โครงการวางท่อประปา 
บริเวณสามแยกบ้านโคก
น้อยถึงบ้านนายสุวิทย์  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ท่อประปา 
ยาว  

500 เมตร 

- - 500,000 
 

- - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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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) 

62 โครงการวางท่อ 
ระบายน้้าพร้อมบ่อพัก
น้้า บริเวณสามแยกบ้าน
นายส้าเนาว์ สมบูรณ์ ถึง  
บ้านนายแสนคม มะธิโต  
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้การ 
ระบายน้้า 
ได้สะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น 
 

ท่อระบายน้้า 
ระยะทาง  
70 เมตร 
- ท่อขนาด  
60 ซม.*  

1.00 เมตร 
จ้านวน  

70 ท่อน 
- บ่อพัก 

จ้านวน 7 บ่อ 

- - 300,000 
 

- - การระบายน้้า 
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชน 
มีการ 

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

63 โครงการวางระบบ 
ท่อประปาพร้อมมิเตอร์  
บริเวณภายในกลุ่ม 
ผัง 14 หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ระยะทาง 
4,000 เมตร 

1,000,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชน 
มีน้้าส้าหรับ 
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

64 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 

เพ่ือให้ได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

กิ่งโคมไฟ 
จ้านวน  
50 ชุด 

100,000 
 

- - - - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ 
ใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

65 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่้า 
พร้อมเพ่ิมขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้าบริเวณบ้านกลุ่ม 
ไม้ขีดไฟ ถึง บ้านนางสีไพร 
สุดโต  หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือให้ได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า 
ยาว 1,500 

เมตร 

300,000 
 

- - - - ครัวเรือน 
มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ 
ใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

66 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ 
บริเวณสี่แยกบ้าน 
นายสมจริง–ฝายสาธารณะ   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 1 ชุด 
ยาว  

500 เมตร 

- - 60,000 
 

- - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

67 โครงการวางท่อระบายน้้า 
บริเวณสามแยกบ้าน 
นายจ้านง หมู่ที ่12  
บ้านผาสุข 

เพ่ือให้ 
การะบายน้้า 
ได้สะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น 

ท่อระบายน้้า 
ยาว 100

เมตร 

300,000 
 

- - - - การระบายน้้า
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชน 
มีการคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

68 โครงการวางท่อ 
ส่งน้้าประปา บริเวณ
ภายในหมู่บ้านผาสุข 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือให้ประชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

เครื่องกรองน้้า 360,000 
 

- - - - จ้านวน 
ท่อประปา
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

69 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาด
สายดับ บริเวณสี่แยก 
บ้านนายสมจริง –  
ฝายสาธารณะ   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
กิ่งโคมไฟ 

จ้านวน 1 ชุด 
ยาว 500 

เมตร 

- - 60,000 
 

- - จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

70 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเสาไฟฟ้า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณจากปากทางนิคม 
– บ้านนายคง ภักดีมี  
หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม 
 

เพ่ือได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
เสาไฟฟ้า 

และก่ิงโคมไฟ 

- - 35,000 
 

- - จ้านวน 
เสาไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

71 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเสาไฟฟ้าพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านประดู่งาม 

เพ่ือได้รับ 
ความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ขยายเขต 
เสาไฟฟ้า  

และก่ิงโคมไฟ 
จ้านวน 7 ชุด 

24,500 
 

- - - - จ้านวน
เสาไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
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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) 

72 อุดหนุนโครงการติดตั้ง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

- ปี 2561 
จ้านวน 12 ชุด 

- ปี 2562 
จ้านวน 12 ชุด 

- ปี 2563 
จ้านวน 12 ชุด 

- ปี 2564 
จ้านวน 15 ชุด 

42,000 
 

42,000 
 

42,000 
 

52,000 
 

- จ้านวน 
เสาไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ 
เดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

73 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าพร้อมตดิตั้งบรเิวณคุม้สี่
แยก ถึง  
ซับตะเคยีน หมู่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี  
พร้อมใช้งาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าระยะทาง 

- 120,000 
 

- - - จ้านวน 
เสาไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณคุ้มบ่อแดง หมู่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล - 
 

- 300,000 - - จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึงมากข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

75 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า (รางวี) 
บริเวณคุ้มบ่อแดง  
หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

รางระบายน้้า 
ปากกว้าง  

1.50 เมตร 
ความลึก  

1.00 เมตร 
ยาว  

334 เมตร 

507,680 
 

- - - - จ้านวนรางวี
และ 

ท่อระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า (รางวี)  
หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณคุ้มซับตะเคียน 
–บ่อขาว 

เพ่ือให้ 
การระบายน้้า 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 

น้้าท่วมขัง 

รางระบายน้้า 
(รางวี) ปากกว้าง  

1.50 เมตร 
จ้านวน 40 ท่อน 
และบ่อพัก คสล. 
ฝาเหล็กตะแกรง 
จ้านวน 2 บ่อ 

550,000 
 

- - - - จ้านวนราง
ระบายน้้า 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การระบายน้้า 
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ลดปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 
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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) 

77 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล บริเวณ  
คุ้มพอเพียงพัฒนาหมู่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 
จ้านวน 1 บ่อ 

100,000 
 

- - - - จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไข 

กองช่าง 
 

78 โครงการย้ายหอถังประปา
หมู่ที ่15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ขนงพระ  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล - - 400,000 - - จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง

มากขึ้น 

กองช่าง 
 

79 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หมู่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  
บริเวณคุ้มซับตะเคียน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 230,000 - - - - จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง

มากขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 99 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่้าพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 คุ้มพอเพียงพัฒนา 
 คุ้มศึกษาพัฒนา  
คุ้มซับตะเคียน 
บริเวณ หมู่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดพีร้อมใช้งาน 
และเกิดความ

สะดวก 
 

ขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่้า
ระยะทาง  

200 เมตร 
และติดตั้ง 
ระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

5 ชุด 

120,000 
 

- - - - จ้านวน
ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

สาขาปากช่อง 
 

81 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในต้าบล 

เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้ง
และประชาชน 
มีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 
จ้านวน  
15 บ่อ 

1,500,000 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน 
บ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างทั่วถึง

และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ได้มากข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 100 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการติดตั้ง 
หอถังเหล็ก 
(ถังแชมเปญ)   
ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
ขนงพระ 
 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้้าส้าหรับ 
การอุปโภค

บริโภค 

หอถังเหล็ก 
(ถังแชมเปญ) 
รายละเอียด 
ตามแบบ  

อบต.ก้าหนด 

- - 200,000 - - จ้านวน 
หอถัง
เหล็ก 

ที่ติดตั้ง 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาการ 

ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับการ

อุปโภคบริโภค 
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 
 

รวม 82 โครงการ - - 11,830,998 2,628,100 6,127,000 2,377,000 4,350,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 101 
      
  

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายทองพูน – 
บ้านนางหนูแดง  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
คอนกรีต  

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 

เมตร 

- - 165,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน นางจ้านง  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
คอนกรีต 

- 300,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางแคปซีส บริเวณซอย
ร้านขายน้้าปลา หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล   

กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 

เมตร 

456,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 102 
      
  

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 โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลท์ติก บริเวณ
สะพานบ้านใหญ่ธรรมชาติ 
– ฟาร์มสาธิตหมู่ที่1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 748 
เมตร 

- - 1,346,400 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการสร้างท่าน้้า
สาธารณะ บริเวณคลอง 
บ้านขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ท่าน้้า 
สาธารณะ 

- - - 500,000 
 

- จ้านวน 
ท่าน้้าที่ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีน้้าท้า

การเกษตร
และอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งสัญญาณ 
ไฟกระพริบ  
ม.1 บ้านขนงพระเหนือ 
- บริเวณห้าแยกประปา 
- บริเวณสี่แยกศาลเจ้าพ่อ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

สัญญาณไฟ
กระพริบ 

จ้านวน 2 ชุด 

86,400 
 

- - - - จ้านวน
สัญญาณ 

ไฟกระพริบ
ที่ได้รับ 

การติดตั้ง 

การคมนาคม
ได้รับความ

สะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 103 
      
  

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) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณ สี่แยกผัง 15 ถึง 
สวนลุงนาค หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 750 
เมตร 

- - - 1,350,000 
 

- จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางโดยการปูทับ
แอสฟัสท์ติกถนนเส้นเก่า 
บริเวณ 5 แยกประปาถึง
ฟาร์มโชคชัย หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร

ยาว 500 
เมตร 

900,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางบริเวณ 
บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยาง 

- - - - 500,000 
 

จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณ หมู่บ้านขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยาง 

1,000,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนน 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณ
สามแยกบ้านขนงพระเหนือ 
ถึง อนามัยขนงพระเหนือ  
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยาง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 475 

เมตร 

783,000 - - - - จ้านวน 
ถนน 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 105 
      
  

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 โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

171,000 - - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
ถนนสายบ้านขนงพระเหนือ 
ถึง คุ้มบ้านคลองเสือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,440 

เมตร 

7,476,800 - - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 1 บ้านขนงพระเหนือ  
คุ้มคลองเสือ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 43 เมตร 

84,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
ถนนภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
ม. ยาว 516 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
ม. ยาว 475 ม. 
ช่วงที ่3 กว้าง 4 
ม. ยาว 227 ม. 

3,385,800 - - - - จ้านวน 
ถนน 

ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 1 บ้านขนงพระเหนือ  
ซอยนายทองพูน ค้าพลกรัง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

96,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

17 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
ถนนข้างส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลขนงพระ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

1,449,000 - - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณ หลังศาลเจ้าพ่อ 
– สามแยกบ้านตายิ้ม 
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล 

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 

เมตร 

- - 950,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
บริเวณสามแยก ถึง  
ร.ร. ขนงพระใต้  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 470 
เมตร 

774,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนางบัญญัติ 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 
เมตร 

- - 1,300,000 
 

- - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณท่าน้้า  
ท่าทางเกวียน  
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

- 280,000 
 

- - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

22 
โครงการยกระดับถนน
ลูกลัง บริเวณ ซอยบ้าน
นายพล – สนามกีฬา 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

- - 50,000 
 

- - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านตาแขก 
– ท่าน้้า ท่าขุด  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - 247,500 
 

- - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านตาดอน – 
หลังโบสถ์  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 

เมตร 

412,500 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายเฉลิม 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- - - 247,500 
 

- จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายชลอ 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- - - 330,000 
 

- จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 110 
      
  

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) 

27 โครงการเสริมผิวจราจร 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
บริเวณคุ้มหลังโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 177 เมตร 

304,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สามแยก ถึงคลองกระโดด
พร้อมขยายบ่อพักน้้า  
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้้า 

1,440,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
หน้าบ้านนายโม 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

440,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

30 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต บริเวณ
ซอยข้างวัดแก่งกลางดง 
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 150 
เมตร 

- - 247,000 
 

- - จ้านวน 
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
บริเวณ ซอยจานุกิจ  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 283 
เมตร 

630,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต  
บริเวณ ซอย ส.ส.  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 150 
เมตร 

- - - - 247,000 
 

จ้านวน 
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

33 โครงการซ่อมแซมถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก  
บ้านนางวิภาวดี –  
สี่แยกทุ่งลี  
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,800 

เมตร 

- 3,888,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง บริเวณซอย
บ้านนายสุพจน์ 
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 
เมตร 

- - 120,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณสามแยกบุกระเฉด 
- สามแยกวัดแก่งกลางดง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,283 

เมตร 

2,415,000 - - -  จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

36 โครงการติดตั้ง 
เสียงตามสาย 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
 

เพ่ือให้ 
ประชาชน 
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

ระบบเสียง 
ตามสาย 

 

200,000 - - - - จ้านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่าน 

หอกระจายข่าว 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยบ้านผู้ใหญ่ถนัด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 197 
เมตร 

439,000 - - - - จ้านวนถนน 
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

38 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กิ่งโคมไฟ 
จ้านวน 3 จุด 

 

300,000 - - - - จ้านวน 
กิ่งโคมฟ้า 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยป้าสน 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 300 
เมตร 

 

500,400 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
บริเวณบ้านนายวิบูลย์ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 200 
เมตร 

- - - - 333,600 จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
เส้นแก่งกลางดง - ทุ่งลี 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 

5,268,000 - - - - จ้านวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยทุ่งลี ถึง  
ปากช่องแคมป์ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน คสล. 
- พ.ศ.2562 
กว้าง 6 เมตร

ยาว 967 
เมตร 

- พ.ศ. 2563 
กว้าง 6 เมตร

ยาว 833 
เมตร 

- 2,900,900 
 

2,748,900 - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บริเวณสามแยก 
ทุ่งร ีถึง ตลาดน้้า หมู่ 3  
บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 

- - 3,600,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

44 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณ 
หน้าบ้านผู้ใหญ่ถึง ป้าย
หมู่บ้านหนองตะกู หมู่ที ่4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 914 
เมตร 

1,504,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

45 โครงการติดตั้งสัญญาณ 
ไฟกระพริบ บริเวณสี่แยก 
วัดคลองหินลาด 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ไฟกระพริบ 
จ้านวน 3 ชุด 

- - 10,000 
 

- - จ้านวนไฟ
กระพริบ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแคปซีล บริเวณ 
ซอยบ้านนายชัยบุญรอด  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 

เมตร 

570,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

47 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง และ 
ฉาบผิวลาดยาง  
หมู่ที่ 4  
บ้านคลองหินลาด 
บริเวณซอย 
นายชัย บุญรอด 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
- ช่วงที่ 1 โครงการ 
ฉาบผิวถนนลาดยาง 

แคปซีล กว้าง 4 เมตร  
ยาว 156 เมตร 

- ช่วงที่ 2 โครงการ 
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แคปซีล กว้าง 4 เมตร  

ยาว 270 เมตร 

- 404,800 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแคปซีล และ
ฉาบผิวลาดยาง  
บริเวณสี่แยกวัด ถึง 
บ้านผู้ช่วยบัวริม  
หมู่ที่ 4  
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยางแคปซีล 
กว้าง 6  เมตร  
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 
 

- - 1,050,000 จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

49 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประคมบริเวณหน้าวัด
คลองหินลาด หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ศาลาประชาคม 
กว้าง 12 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - 300,000 
 

- - จ้านวน
ศาลาที่ 

ถูกซ่อมแซม 

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ใน
การประชุม
และจัดงาน

ต่าง ๆ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยข้างบ้าน 
นายสุธินันท์  กิมจี้พันธ์ 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

412,500 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแคปซีล บริเวณ 
ซอยบ้านายแสงทอง 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยางแคปซีล 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

- 1,140,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายสันติ 
มอมขุนทด หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

66,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายด้ารงด์ หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร 

675,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอย 
บ้านนางร้าพึง เกิดจันทึก   
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตร 

79,500 
 

- - - - จ้านวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย บ้านนางค้าปุ่น  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- 247,500 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายลอย –
บ้านนายหลอด  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- 247,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนางรัช
รีวรรณ (บ้านหนองครก)  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 

เมตร 

- - 165,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายหลง 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 

เมตร 

- - - 330,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง บริเวณ
ซอยบ้านนายวิโรจน์  
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 

เมตร 

- - - 165,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายธง  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 309 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- 463,500 
 

- 
 

- - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 
 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอยบ้าน
นายสมศักดิ์  พบสูงเนิน  
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

220,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม. 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายตุ่น 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 25 เมตร 

37,500 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนาย
ประยูร – หนองครก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 145 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 217,500 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

45,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอย 
บ้านนางเปรียว 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 26 เมตร 

39,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล  
เชื่อมระหว่าง  
ม.6 – ม.8 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนส่ง 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,850 

เมตา 

- - - 8,730,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บริเวณสี่แยกเขาแม่ชี ถึง 
ซอย 4  หมู่ที่ 6  
บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,800 

เมตร 

2,700,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งเสียง 
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
(ซอย 1, ซอย 2,  
ซอย 3,ซอย 4) หมู่ที่ 6  
บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้สามารถ
รับรู้ข้อมูล 

ได้อย่างทั่วถึง 

เครื่อง 
ขยายเสียง
พร้อมดอก

ล้าโพง 

200,000 
 

- - - - จ้านวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

69 โครงการติดตั้งสัญญาณ
จราจรและสัญญาณเตือน 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
บริเวณสี่แยกซอย 1  
สีแยกซอย 2  
สี่แยกซอย 3  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ป้ายจราจร
และสัญญาณ
เตือนจ้านวน 

3 ชุด 

250,000 
 

- - - - จ้านวนไฟ
กระพริบ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

70 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง  
บริเวณซอย 2 – เขาแม่ชี 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 1,601,650 
 

- 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

71 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 3 – เชื่อม
บ้านหนองตะกู  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร

ยาว 780 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 1,473,000 
 

- 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย 3 – 4 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 

เมตร 

- 665,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี 
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

73 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ  
-บริเวณซอย 1 
-บริเวณสี่แยกเขาแม่ชี 
-บริเวณซอย 3 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

สัญญาณ 
ไฟกระพริบ 

จ้านวน 3 ชุด 

134,000 
 

- - - - จ้านวน
สัญญาณไฟ
กระพริบ 

ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

การคมนาคม
ได้รับความ

สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
 

74 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต    
บริเวณ 4 แยกเขาแม่ชี
ถึงหน้าวัดซับสวอง  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,034 

เมตร 

1,700,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

75 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต    
ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก
เดิม ถึง สามแยก 
บ้านก้านัน หมู่ที่ 6  
บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 550 เมตร 

906,000 
 

- - - - จ้านวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 3  
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 1,000,000 
 

จ้านวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

77 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณสี่แยกเขาแม่ชี  
ถึง วัดเขาแม่ชี 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยางกว้าง 
5 เมตร 

ยาว 2,060 
เมตร 

- - 2,281,000 - - จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

78 โครงการติดตั้งระบบ 
เสียงตามสายหมู่บ้าน   
หมูท่ี่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง

ทั่วถึง 

ระบบเสียง 
ตามสาย จ้านวน 3 
จุด พร้อมเดินสาย
ดอกล้าโพงฮอล

ตามแนวเสาไฟฟ้า 
ระยะทาง  

200 เมตร 

34,800 
 

- - - - จ้านวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

มากขึ้น 

กองช่าง 
 

79 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก  
หมู่ 6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 
บ้าน ส.อบต.แหลม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ความยาว 
238 เมตร 

437,000 - - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

80 โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียน ศพด. 
บ้านซับสวอง 
หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีถานที่

เหมาะสม 
พร้อมใช้งาน 

อาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 
 

- - -  อาคารเรียน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

นักเรียนได้รับ
ความสะดวกใน
การเรียนมากขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 129 
      
  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอลฟัลท์ติก 
บริเวณซอยบ้าน 
คุณประภาสต่อเส้นเดิม  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง  

5 เมตร  
ยาว 200 

เมตร 

- - - 300,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

82 โครงการขยายถนนลาดยาง
บริเวณช่วงโค้งวัดเกิดแก้วนิมิต  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง - - - 100,000 
 

- จ้านวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

83 โครงการติดตั้งกระจกมองทาง
โค้ง บริเวณหน้าบ้านนายชาตรี
และทางออกวัดเกิดแก้ว  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กระจก 
มองโค้ง  
จ้านวน  
2 จุด 

50,000 
 

- - - - จ้านวน
กระจกเพ่ิม

มากขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

84 โครงการก่อสร้างลูก
ระนาดบริเวณซอย 
ผู้ช่วยสมนึก สร้อยพิมาย
และซอยนายรุจน์ สายธนู  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ลูกระนาด 
ชะลอ

ความเร็ว 

- - 30,000 
 

- - จ้านวน 
ลูกระนาด
มากขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

85 โครงการซ่อมสร้างถนน
แอลฟัสท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที ่7 บ้านประดู่บาก
บริเวณซอยบ้าน
นายอ้าเภอ  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
แอลฟัสท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 320 
เมตร 

- - 700,800 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

86 โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

- 
 

- - - 500,000 จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

87 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
บริเวณซอยวัดวังน้้าทิพย์ 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 
เมตร หนา  
0.15 เมตร 

- 569,000 
 

- 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

88 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บริเวณสามแยก
หน้าแรนโชว์ – ซอยนาย
ประภาส หมู่ที่ 7  
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 
เมตร 

- - 162,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

89 โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนายรุจน์  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 

เมตร 

1,500,000 - - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

90 โครงการซ่อมแซม 
ศาลาประชาคมบริเวณ 
วัดเกิดแก้วนิมิต  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ศาลา 
ประชาคม 

- - 200,000 
 

- - ศาลา
ประชาคม
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

91 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้าน 
ผู้ช่วยสงบ  
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 

เมตร 

- - 1,500,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร
ยาว 80 เมตร 

 

135,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

93 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ตั้งแต่บ้านผู้ช่วยสมนึก ถึง 
สถานปฏิบัติธรรมแม่ชีพราห์ม 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยาง  

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 295 

เมตร  
หนา 5 ซม. 

- - 500,000 - - จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณคุ้มเนินเขา ซอยบ้าน 
นายอ้านวย โสจันทึก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 315 
เมตร 

700,000 
 

- - - - จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

95 โครงการปรับเกลี่ย 
บดทับคันทางเดิม  
หมู่ 8 บ้านหนองตะกู 
บริเวณซอยข้างวัดหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนหินคลุก/
ลูกรัง 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,120 

เมตร 

66,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 134 
      
  

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) 

96 โครงการก่อสร้างถัง 
แชมเปญ หมู่ 8  
บ้านหนองตะกู 
คุ้มหนองกรวด  
บริเวณบ้านผู้ช่วยมืด 

เพ่ือให้ 
ประชาชนมีน้้าใช้

อย่างทั่วถึง 

ถังเก็บน้้า
ขนาด 

ความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร 

332,900 - - - - จ้านวน
ครัวเรือน 

ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

97 โครงการก่อสร้าง 
ราวกั้นท่อลอด บริเวณคุ้ม
หนองกรวด และตรงสะพาน
ข้ามฝายหนองตะกู  
หมู่ที ่8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม
และลดอุบัติเหตุ 

ราวกั้นท่อ
ลอด 

50,000 
 

- - - - จ้านวนราว 
กั้นท่อลอด 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 
 

98 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมวางท่อระบายน้้า  
บริเวณซอยข้างวัด  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 

เมตร  
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า 

- 
 

- - - 600,000 จ้านวนถนน
และท่อ

ระบายน้้า 
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 135 
      
  

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) 

99 โครงการซ่อมแซม 
คอสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ม.8  
บ้านหนองตะกู สะพาน
บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

คอสะพาน 
ทั้ง 2 ข้าง 

50,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

100 โครงการเสริมผิว
จราจรแอลฟัลล์ติกคอ
นกรีต 
(บริเวณถนน หมู่ 8  
บ้านหนองตะกู  
เชื่อม หมู่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล)  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
กว้าง 6 เมตร  

ความยาว  
3,500 เมตร 

แบ่งเป็น 
- พ.ศ. 2562 

ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ. 2563  

ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ.2564  

ยาว 700 เมตร 
- พ.ศ. 2565  

ยาว 700 เมตร 

1,316,000 
 

1,316,000 1,316,000 1,316,000 1,316,000 จ้านวน
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

101 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต บริเวณ 
สามแยกหน้าวัด 
หนองตะกู – คุ้มอ่างทอง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- 1,690,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

102 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า บริเวณ 
ต่อจากคุ้มอ่างทอง  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู  
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร

ยาว 800 
เมตร 

หนา 0.05 
เมตร 

 

- - 
 

1,400,000 - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

103 โครงการเสริมผิว 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู บริเวณ
หน้าบ้านนายมืด ลาภนอก 
ถึง บ้านนายประสิทธิ์  
นิราชสูงเนิน  
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนน 
ลาดยางแอส

ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - 
 

1,068,500 - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

104 โครงการเสริมผิวจราจร 
โดยการปูทับแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 
บริเวณบ้านนายนิบูรณ์ 
 สิทธิประศร ถึง บ้าน 
นายสมนึก การไรนอก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 885 

เมตร 

1,640,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

105 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยาง ซอยชินพันธ์  
สร้างสรรค์  ถึง สามแยก
บ้านคุณยายชายเขา  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 650 
เมตร 

- - - - 1,235,000 
 

จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

106 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนายสมพันธ์  
บุตรตะบุตร หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 154 
เมตร 

344,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

107 โครงการติดป้ายบอกทาง
ป้ายเตือนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ป้ายบอก 
ทางเตือน  
10 ป้าย 

- 27,000 
 

- - - จ้านวน 
ป้ายเตือน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

108 โครงการถนนลาดยาง 
เส้นสามแยก 
คุณยายชายเขา ถึง  
คุ้มร่วมพัฒนา หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 
เมตร 

- - 780,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลติก  
ต่อจากถนนคุ้มชินพันธ์ 
สร้างเสริม ม. 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 744 
เมตรพร้อม

วางท่อ 

1,500,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดแน่น 
เส้นบ้านนายสมพงษ์  
 เสิงขุนทด หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 

เมตร 

- - 675,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

111 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแยกวัดเขาจันทน์
หอม ถึง ส้านักสงฆ์ 
ถ้้าอิติปิโส หมู่ที่  9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 

เมตร 

- - - 6,840,000 
 

- จ้านวน
ถนนที่ 

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม  
บริเวณซอยคุณยายชายเขา 
ถึง บ้านนางหยวน ถือเกาะ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนหินคลุก
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 380 
เมตร 

168,000 - - - - จ้านวน 
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

113 โครงการติดตั้งเครื่อง 
กรองน้้าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือให้ประชน 
มีน้้าส้าหรับ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

เครื่องกรองน้้า 
 

- - 200,000 
 

- - จ้านวน
เครื่องกรอง
น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้้าท้าการ 
เกษตรและ

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

114 โครงการซ่อมแซม 
เสียงตามสาย  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

ให้แก่ประชาชน 

เสียงตามสาย 50,000 
 

- - - - จ้านวน
เสียงตาม
สายได้รับ

การ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

115 โครงการก่อสร้างห้องน้้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาจันทน์หอม  
หมู่ที่ 9  
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสถานที่และ

เหมาะสม สะอาด
และปลอดภัย 

ห้องน้้า 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

500,000 
 

- - - - จ้านวน
ห้องน้้า
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเรียน 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 9 บ้านเขาจันทน์หอม  
บริเวณคุ้มชินพันธ์
สร้างสรรค์ –  
คุ้มร่วมพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 775 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 1,517,000 
 

- - - จ้านวน
ถนน 

ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน 
มีการ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 
บริเวณซอยบ้าน 
นายกิตติทัต  
ปิ่นสันเทียะ  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งานและเกิดความ

สะดวก 

ถนนลาดยาง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร  

ยาว 587 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 152 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 1,402,000 
 

1,100,000 - - จ้านวน 
ถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายมานพ  
ยวนเมือง  หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ

สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 300 เมตร 

- - - - 660,000 
 

จ้านวนถนน
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

119 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บริเวณเส้นหนองหิน  
ถึง แยกกองวัคซีน หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ด ีพร้อมใช้
งาน และเกิดความ

สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

- 2,736,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

120 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายเอก หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 

เมตร 

- - - - 550,000 
 

จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

121 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคุ้ม ป.ต.ท.ถึง 
ทางเข้าบ้านผู้ช่วย  
สมจิตร หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- - - 510,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

122 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายนิยม บุญสาร  
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 

เมตร 

- - 412,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

123 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ ซอยหน้า
บ้านผู้ช่วย สมจิตร –  
อู่ช่างเปี๊ยก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 

เมตร 

- - 1,375,000 
 

- - จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

124 โครงการสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านหนองหินแยก 
บ้านนางหย่้า ไปทะลุปั้ม 
บางจาก หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 

เมตร 

- - 1,375,000 
 

- - จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

125 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณแยก
ทางเข้าวัดตะเคียนทอง  
ซอยบ้านนายกมล หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 

เมตร 

- - - 1,100,000 
 

- จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

126 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดแน่น บริเวณ 
ซอยบ้านนางมาลัย  
ทะลุซอยบ้านนางอุษา   
หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรงั 
กว้าง 2 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- - 200,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ 10บ้านตะเคียนทอง 
ถนนสายคุ้มหนองหิน ถึง 
กองวัคซีน 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,015 

เมตร 

2,500,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 146 
      
  

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) 

128 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอย 
บ้านนายประจวบ กิจ
สะอาด ถึง ถนนบายพาส 
 หมู่ที่ 10บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร  

ยาว  
700 เมตร 

- - 1,925,000 
 

- - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

129 โครงการติดกิ่งโคมไฟ 
พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ซอยบ้านนายประจวบ   
กิจสะอาด หมู่ที่ 10  
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กิ่งโคมไฟ 
จ้านวน  
15 ชุด 

- - - 100,000 
 

- จ้านวน 
กิ่งโคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

130 โครงการติดตั้งเสียง 
ตามสาย บริเวณท้ัง 4 คุ้ม 
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้สามารถ
รับรู้ข้อมูลได้อย่าง

ทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก

ล้าโพง 
 

- - - 100,000 
 

- จ้านวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

131 โครงการก่อสร้าง 
ถังแชมเปญ  
บริเวณวัดตะเคียนทอง  
หมู่ที ่10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับอุปโภค 

บริโภค 

ถังแชมเปญ 
ขนาด 20 คิว 

- - - - 500,000 
 

ทุกครัวเรือน 
มีน้้าประปาช้ 

ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

132 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ต่อ ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเดิม ถึง  
เขตต้าบลหมูสี 
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,071 

เมตร 

3,404,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

133 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสไบทอง 
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 678 
เมตร  

หนา 0.15 ม. 

1,695,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

134 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ที ่11 
บ้านโบนันซ่า 
-บริเวณ แคปปิตอลเจ  
-สามแยกฤทธา  
-สามแยกกลุ่มโคกน้อย  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ไฟกระพริบ 
จ้านวน  
3 ชุด 

82,500 
 

- - 
 
 

- - จ้านวน 
ไฟกระพริบ

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้ 
รับรับความ

สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

135 โครงการติดตั้งเสียง 
ตามสาย ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที ่11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้สามารถ
รับรู้ข้อมูลได้ 
อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อม 

ดอกล้าโพง 

- - - - 100,000 
 

จ้านวน 
เสียงตาม

สายเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
ได้รับข้อมูล

ข่าวสารมากขึ้น 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสาม
แยกบ้านนางภาวิณี ถึง
บ้านนายแฉล้ม  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- - - 1,500,000 - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บริเวณหน้า 
บ้านนางแฉล้ม ถึง  
ฟาร์ม ช.การช่าง  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 

- - 2,160,000 
 

- - จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย 
ข้างบ้านนายวีรพันธ์   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 
เมตร 

- 220,000 
 

- - - จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรังบดอัด  
บริเวณหน้าบ้านนาย
สมพงษ์ – นายนิพนธ์  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 
เมตร 

- - - 90,000 
 

- จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 150 
      
  

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) 

140 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสาม
แยกบ้านนายส้ารวย 
ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

750,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

141 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสล์ติกคอนกรีต  
สายบ้านขนงพระใต้ 
ถึงแรนโชว์ชาญวี 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนแอลฟัลติก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,400 

เมตร 

2,302,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

142 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด บริเวณ 
หน้าบ้านนายอ้านวย  
ถึง บ้านหลังโบสถ์  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

- - 90,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

143 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บริเวณสามแยก
บ้านนายนพพล งิมขุนทด 
ถึง บ้านนางสีไพร สุดโต  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 
เมตร 

900,000 
 

- - - - จ้านวนถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

144 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายนพพล งิมขุนทด 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 130 
เมตร 

357,500 
 

- - - - จ้านวนถนนที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

145 โครงการติดตั้งเสียง 
ตามสาย ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
 

เพ่ือให้สามารถ
รับรู้ข้อมูล 

ได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อม 

ดอกล้าโพง 
 

- 100,000 
 

- - - จ้านวน 
เสียงตามสาย

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณบ้าน 
นายเชิดพงษ์ มิตรสันเทียะ 
ถึง บ้านนางสายใจ  
ขานจันทึก หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 300 
เมตร 

500,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณซอย 
บ้านนายวีรพนธ์ ย้อยจันทึก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 
เมตร 

825,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณตรงข้าม
บ้านนายทวี เปิงขุนทด  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 150 
เมตร 

247,500 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

149 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณ 
สามแยกบ้านนายเงิน  – 
บ้านนายทองเบิ้ม  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 800 
เมตร 

- - - - 1,200,000 
 

จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

150 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 12  
บ้านผาสุก ซอยนายเงิน
ถนนคอนกรีตเดิม 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 153 
เมตร 

260,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณ 
สี่แยกบ่อทราย ถึง  
ฟาร์มม้า ช. การช่าง  
หมู่ที ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

1,800,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

152 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณ 
สี่แยกบ้านนายสมจริง 
ถึง ฟาร์มม้า ช.การช่าง 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 800 
เมตร 

1,440,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

153 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัสล์ติก 
บริเวณบ้านนายนิรัน ถึง
บ้านนายสมจริง  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคมให้
อยู่ในสภาพที่ดี 

พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 800 
เมตร 

1,440,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

154 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนทางโค้ง บริเวณ 
ภายในหมู่บ้านผาสุข  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

สัญญาณ 
ไฟเตือน 

100,000 
 

- - - - จ้านวนไฟเตือน
ทางโค้งเพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนมี
การมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

155 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม. 12  
บ้านผาสุก 
ซอยนางดวงใจ  
ช้านิจันทึก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 116 
เมตร 

154,000 
 

- - - - จ้านวนถนนที่
ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

156 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
ซอยนพพล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 153 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 300,000 - - - จ้านวนถนน
ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

157 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
ซอยสายใจ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร  

ยาว 230 เมตร 

- 340,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

158 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
ซอยสามารถ 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร  

ยาว 175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 258,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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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) 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 
ซอยบ้านนายวีระ 
ไพสันเทียะ 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

600,000 - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

160 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บริเวณสามแยก 
นางแฉล้ม ถึง นามบิน 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 600 เมตร 

- - 
 

- - 1,440,000 จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

161 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยผู้ช่วยติ๊ก 
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 97 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  

- 190,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

162 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 13  
บ้านประดู่งาม 
บริเวณสามแยก 
บ้านประดู่งาม ถึง  
ถนนบายพาสปั้มบางจาก 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 552 
เมตร 

910,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

163 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 13  
บ้านประดู่งามบริเวณ 
ถนนสายบ้านประดู่งาม  
ถึง ถนนนิคมหนอง
สาหร่าย ถึง ซับพลู 

เพ่ือพัฒนา 
ะบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,175 

เมตร 

2,925,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

164 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณะ เพื่อก่อสร้าง
คันทางรอบบ่อสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งรั้วคาวบอย
รอบบ่อสาธารณะและ
วางท่อระบายน้้า 
หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสถานที่ออก

ก้าลังกาย 

ก่อสร้างคันทาง
รอบบ่อพร้อมรั้ว
คาวบอยรอบบ่อ

สาธารณะ 

- - 500,000 
 

- - ถนนที่
ก่อสร้างและ
รั้วคาวบอย

รอบบ่อ
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สถานที่ออ
ก้าลังกาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บ่อสาธารณะ หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสถานที่ออก

ก้าลังกาย 

ก่อสร้างคันทาง
รอบบ่อพร้อมรั้ว
คาวบอยรอบบ่อ

สาธารณะ 

- - - 600,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ก่อสร้าง
และดูแล
รักษา 

ประชาชนมี
สถานที่

ออกก้าลัง
กายมากข้ึน 

กองช่าง 

166 โครงการซ่อมสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน 
หมูท่ี่ 13 บ้านประดู่งาม  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนทุกเส้น
ภายในหมู่บ้าน 

- 
 

- - - 650,000 จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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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) 

167 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า (ตัวยู) 
บริเวณปากทางเข้า 
คุ้มโนนสวรรค์ – บ้าน
นางวาสนา มุ่งช่วยกลาง 
หมูท่ี่ 13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือให้การ 
ระบายน้้ามีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

และลดปัญหา 
น้้าท่วมขัง 

รางระบายน้้า 
(ตัวยู) 

ระยะทาง  
85 เมตร 

218,000 
 

- - - - จ้านวนราง
ระบายน้้า 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การระบาย
น้้ามีความ
สะดวก 

รวดเร็วขึ้น
และลด

ปัญหาน้้า
ท่วมขังได้
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

168 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางเเอสฟัสติก
พร้อมป้ายเตือน บริเวณ
ปากทางปั้มบางจาก 
ถึงสามแยกหน้าบ่อ   
หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 650 เมตร 
พร้อมป้ายเตือน

รถบรรทุก 2 ป้าย 

1,170,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ

บ้ารุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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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) 

169 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายประทวน  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 185 เมตร 

305,250 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

170 โครงการติดตั้งถัง 
แชมเปญ บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ถังแชมเปญ - - - 180,000 
 

- จ้านวนบ่อ
บาดาลที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้้าส้าหรับ
การอุปโภค

บริโภค 
มากขึ้น 

กองช่าง 

171 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง 
หน้าฟาร์มแหลมทอง
บริเวณบ้านนางหลอด 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 246 เมตร 

411,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 162 
      
  

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) 

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายน้อย  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 520 
เมตร 

- 1,430,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณเส้นที่
จัดสรรทิพวรรณ  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 

เมตร 

- - 2,700,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางสมควร  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 
เมตร 

- - - 
 

- 440,000 
 

จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 163 
      
  

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) 

175 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายประกอบ  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 
เมตร 

1,100,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางส้ารวย  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 800 
เมตร 

- 2,200,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณเส้น 
นายอนันชัย หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,700 

เมตร 

1,530,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

178 โครงการก่อสร้าง 
ประตูป้ายชื่อหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

- 100,000 
 

- - - จ้านวน 
ซุ้มประตู 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

179 โครงการติดตั้ง 
เสียงตามสาย  
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้สามารถ
รับรู้ข้อมูล 

ได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก

ล้าโพง 
 

100,000 
 

- - - - จ้านวน 
เสียงตาม

สายเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 
มากขึ้น 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง
บริเวณสายบายพาส – 
ฟาร์มแหลมทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตรและ 

ท่อน้้า 

- - 5,400,000 - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

181 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบริเวณ 
บ้านนายบ้ารุง  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- - 1,800,000 
 

- - จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

182 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางบริเวณ
เส้นบายพาส – ค่าย
ลูกเสือปากช่องแคมป์  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500 

เมตร 

- - - 5,400,000 
 

- จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

183 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมวางท่อ
ข้ามบริเวณเส้นบ้าน
นายต้น–บายพาส  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,700 

เมตร 
และท่อข้ามถนน 

- - - - 4,675,000 
 

จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

184 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัสติก 
คอนกรีต บริเวณ 
บ้านนายบ้ารุง  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

1,500,000 - - - - จ้านวนถนน
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

185 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณซอยเมษา 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 
เมตร 

- 1,000,000 
 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

186 โครงการขยายเขต
ประปา บริเวณเส้น 
บ้านนายต้น – 
บายพาส  
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้มีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประปา
หมู่บ้าน 

- 120,000 
 

- - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้้า 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้้าส้าหรับ
ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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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) 

187 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณจากมอหนองกรวด –  
คุ้มสี่แยกพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- - 900,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

188 โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณ
จากคุ้มซับตะเคียน – คุ้มบ่อ
แดง หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

540,000 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

189 โครงการก่อสร้างประตู  
พร้อมป้ายชื่อหมู่บ้าน บริเวณ
บนมอหนองกรวดพร้อมป้าย 
บอกทาง หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ซุ้มประตู
หมู่บ้าน 2 จุด

พร้อมป้าย
บอกทาง 

200,000 
 

- - - - จ้านวน 
ซุ้มประตู 
ที่เพ่ิมขึ้น 

หมู่บ้าน 
มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม
มากขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

190 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายบริเวณคุ้มบ่อแดง หมู่ที ่
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ระบบ 
เสียงตามสาย 

150,000 
 

- - - - จ้านวน 
เสียงตามสาย

ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

191 โครงการเสริมผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ม. 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณคุ้มซับตะเคียน –  
คุ้มบ่อแดง 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 300 
เมตร 

554,400 
 

- - - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

192 โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณ
เส้นทางคมนาคมเชื่อม
ระหว่างหมู่ 9 – หมู่ 15 
บริเวณหน้าบ้านนางเต้า  
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

- - - 1,080,000 
 

- จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

193 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณคุ้มบ่อขาว  
 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ศาลา 
ประชาคม 

- 
 
 

- 650,000 - - จ้านวน
ศาลา

ประชาคม 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีสถานที่
ส้าหรับ 

การประชุม 

กองช่าง 
 

194 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม พร้อมราวกั้น
กันตก บริเวณคุ้มบ่อแดง 
หมู่ที ่15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ศาลา 
ประชาคม 

พร้อมราวกั้น 
กันตก 

100,000 
 
 

- - - - จ้านวน
ศาลา

ประชาคม 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน 
มีสถานที่
ส้าหรับ 

การประชุม 

กองช่าง 
 

195 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณคุ้มสี่แยก – 
คุ้มซับตะเคียน หมู่ที่ 15  
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนา 
ระบบคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 800 
เมตร 

- - - - 576,000 
 
 

จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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) 

196 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ส้าหรับผู้ติดต่องาน และ 
รถขยะ ณ ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือสร้างโรงจอด
รถส้าหรับผู้ติดต่อ
งานและรถขยะ 

โรงจอดรถส้าหรับ
ผู้มาติดต่องาน 
และรถขยะ 

- 500,000 
 

- - - จ้านวน 
โรงจอดรถ 
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

ผู้มาติดต่องาน
ได้รับความ

สะดวก 

กองช่าง 

197 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงาน ณ ที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ขนงพระ หมู่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือสร้างบ้านพัก
พนักงานใช้ในการ

พักอาศัยของ
พนักงาน อบต. 

บ้านพักพนักงาน - - 500,000 
 

- - จ้านวน 
บ้านพัก 
พนักงาน 

พนักงาน 
ส่วนต้าบล

ได้รับ
สวัสดิการ
บ้านพัก
พนักงาน 

กองช่าง 

198 โครงการต่อเติมห้องประชุม 
(เก่า) พร้อมก่อสร้างห้องน้้า 
ณ ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลขนงพระ หมู่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือสร้างต่อเติม
ห้องประชุม (เก่า) 
พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้้าใช้ใน 
การประชุม 

ห้องประชุม
สามารถองรับ

ผู้เข้าร่วม 
ประชุมได้ จ้านวน  

300 คน 

500,000 
 

- - - - ห้องประชุม
และมี
หอ้งน้้า
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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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) 

199 โครงการจัดท้าซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติ  
พร้อมประดับธง
ชาติ และธงตรา
สัญลักษณ์พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  
พุทธศักราช 2562 

เพ่ือแสดง 
ความ

จงรักภักดี 
และส้านึกใน 

พระมหา
กรุณาธิคุณ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
พร้อมประดับ 
ธงชาติ และธง 
ตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก 

- 800,000 800,000 - - จ้านวนซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติ 

ธงชาติ และ 
ธงตราสัญลักษณ์ 
ที่ท้าการจัดซื้อ 

ประชาชน
แสดงออกซ่ึง 

ความจงรักภักดี
และส้านึกใน 

พระมหา
กรุณาธิคุณ 

กองช่าง 
 

200 โครงการปรับปรุง 
ห้องประชุม  
(หลังเก่า) 

เพ่ือให้มี
สถานที่
ส้าหรับ 

จัดประชุม
และกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอ 

ปรับปรุง 
ห้องประชุม 

โดยการปูกระเบื้อง 
ทาสีภายใน -

ภายนอก ฝ้าเพดาน 
และตกแต่งภายใน 

- 150,000 150,000 150,000 - การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

มีสถานที่
ส้าหรับ 

จัดประชุม  
และจัดกิจกรรม 

กองช่าง 
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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) 

201 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้้ารวมบริเวณ 
ห้องประชุม 
(หลังเก่า) 

เพ่ือให้มีห้องน้้า 
ที่เพียงพอส้าหรับ 
การปฏิบัติงาน 
และบริการ
ประชาชน 

 

ก่อสร้าง
ห้องน้้ารวม 
ประเภท 

ชาย/หญิง/ผู้
พิการ 

- - 200,000 - - การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

มีห้องน้้าส้าหรับ
ประชาชน และ 
ผู้มาใช้บริการ

เพียงพอมากข้ึน 

กองช่าง 
 

202 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงผลิตปุ๋ย
อัดเม็ด 

เพ่ือให้มีอาคาร
ส้าหรับด้าเนิน 
การผลิตปุ๋ย

อัดเม็ดเพ่ือให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

อาคาร 
ขนาด 4 * 4 

เมตร 

- - 100,000 - - การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 
 

203 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบอาคาร
ห้องประชุม (หลังเก่า) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคาร 

ห้องประชุม 
(หลังเก่า) 

ภูมิทัศน์ 
รอบอาคาร 

- - 200,000 - - อาคาร 
ห้องประชุม 
มีภูมิทัศน์ 
ที่สวยงาม 

ห้องประชุม 
มีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงามมากข้ึน 

กองช่าง 
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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) 

204 โครงการก่อสร้าง 
ห้องเก็บของ  
ณ ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
ขนงพระ หมู่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ห้องเก็บของ  
เพ่ือใช้ในการ 
เก็บเอกสาร 
ที่จ้าเป็นต้อง
เก็บรักษา 

ห้องเก็บของ - - - 500,000 
 

- จ้านวน 
ห้องเก็บของ 

ทีเ่พ่ิมขึ้น 

มีห้อง 
เก็บเอกสาร
ใหญ่ขึ้น และ
เก็บของได้ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  204  โครงการ 78,894,250 30,793,850 45,200,100 31,518,500 17,572,600 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
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 โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 1 บ้านขนงพระเหนือ
เชื่อมต่อกับ บ้านซับสวอง 

เพ่ือความ 
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายสะพาน
ขนาดกว้าง 
6*50 เมตร 

5,000,000 
อบจ. 

- - - - มีสะพานที่ 
ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หรือ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกเส้นทางหลัก 
หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 8,  
หมู่ 9 

เพ่ือความ 
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 8,000 

เมตร 

16,800,000 
สถ. 

- - - - จ้านวนถนน 
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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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 หรือ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติก หมู่ที่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 
(สะพานขนงพระเหนือ  
ถึงคุ้มบ้านคลองเสือ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,325 

เมตร 

8,578,000 
 

- - - - จ้านวน 
ถนนที่ 

ไดม้าตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับ 

ความสะดวก 
ในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้าง หรือ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติก หมู่ที่ 5  
บ้านขนงพระกลาง  
(สามแยก 
ขนงพระกลาง 
ถึง โบนันซ่า) 

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก
มากข้ึน 
2.เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่ใช้เปน็
เส้นทางในการขนสง่
ผลผลติออกสู่ตลาด
ได้สะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,195 

เมตร 

- - 8,243,100 
 

8,243,100 
 

8,243,100 
 

จ้านวน 
ถนนที่ 

ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนและ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ในการ

คมนาคม 

ประชาชน
ได้รับ 

ความสะดวก
รวดเร็ว 

ในการ
คมนาคม 

 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต  
สายบ้านขนงพระใต ้ หมู่ที่ 2  
ต้าบลขนงพระ เชื่อม 
ต้าบลหนองน้้าแดง  
อ้าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 

1. เพื่อให้
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านสามารถ
สัญจรไปมาและ
เชื่อมต่อต้าบลอื่น
ได้รับความสะดวก
มาขึ้น 
2. เพื่อให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ใช้เป็นเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้
สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร  

ยาว 900 
เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 
4,500 

ตารางเมตร 

- 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 จ้านวนถนน 
ลาดยาง 

ที่เพ่ิมขึ้นและ
การคมนาคม
ขนส่งได้รบั 
ความสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

การคมนาคม
ขนส่งได้รบั

ความสะดวก
รวดเร็วข้ึน   

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต   
สายบ้านซับสวอง หมู่ที่ 6  
ต้าบลขนงพระ เชื่อม 
ต้าบลวังกะทะ อ้าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อให้
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านสามารถ
สัญจรไปมาและ
เชื่อมต่อต้าบลอื่น
ได้รับความสะดวก
มาขึ้น 
2. เพื่อให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ใช้เป็นเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้
สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,325 

เมตร 

- 8,578,000 8,578,000 8,578,000 8,578,000 จ้านวน 
ถนนลาดยาง 
ที่เพ่ิมขึ้นและ
การคมนาคม
ขนส่งได้รบั
ความสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

การคมนาคม
ขนส่งได้รบั

ความสะดวก
รวดเร็วข้ึน   

กองช่าง 
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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) 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เชื่อมต่อบ้าน 
หนองตะกู - บ้านซับสวอง 
ม. 8 บ้านหนองตะกู  

เพ่ือความ
สะดวกในการ

คมนาคม
ขนส่ง 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 5,000 

เมตร 

1,200,000 
อบจ. 

- - -  จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
บ้านนายสุพจน์ – หนองหิน 
หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือความ
สะดวกในการ

คมนาคม
ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
 

- 1,060,000 
อบจ. 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
บริเวณคุ้มหนองหิน 
ซอยบ้านหมวดแป๊ะ  
หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือความ
สะดวกในการ

คมนาคม
ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร  

ยาว 800 
เมตร 

- 1,600,000 
อบจ. 

- - - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
บริเวณบ่อสาธารณะ –  
บ่อปลาอาเต๋อ  
หมู่ 13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

- - 630,000 
อบจ. 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง บริเวณถนน 
บ้านซับสวอง ถึง บ้านไร่ 
เทศบาลต้าบลหมูสี 

เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดความสูง 
ไม่น้อยกว่า  

6 เมตร 

1,200,000 
อบจ. 

- - - - จ้านวนไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง บริเวณถนน 
บ้านเขาจันทน์หอม ถึง  
บ้านบุ่งเตย เทศบาล
ต้าบลหมูสี 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดความสูง 
ไม่น้อยกว่า  

6 เมตร 

1,200,000 
อบจ. 

- - - - จ้านวนไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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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 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง บริเวณ
ถนนบ้านนา ถึง  
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือความ
สะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดความสูง 
ไม่น้อยกว่า  

6 เมตร 

1,800,000 
อบจ. 

- - - - จ้านวน
ไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
  
 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  
บริเวณถนน 
บ้านขนงพระกลาง  
ถึง บ้านโป่งกระสัง  
ต้าบลหนองน้้าแดง  

เพ่ือความ
สะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า  

6 เมตร 

1,200,000 
อบจ. 

- - - - จ้านวน
ไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
  
 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด 
สายทุ่งลี – สามแยก 

เพ่ือความ
สะดวก

ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 

เมตร 

- 3,370,000 
อบจ. 

- - - จ้านวน
ถนนที่

ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

การคมนาคม
ขนส่งได้รับ

ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

รวม 15 โครงการ 36,978,000 16,218,000 19,061,100 18,431,100 18,431,100 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต้ังด่านชุมชน
ช่วง 7 วันอันตราย 
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพ่ือตั้งด่านภายใน
ชุมชนช่วง 7 วัน

อันตราย 
แก้ไขปัญหาและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

ด่านชุมชน 
ต้าบลขนงพระ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลได้มากข้ึน 
 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล 

งาน 
ป้องกันฯ 

2 โครงการสวมหมวก
นิรภัยปลอดภัย  
100 เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
โดยไม่สวมหมวก

กันน๊อค 

จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ 
โดยไม่สวมหมวก

กันน๊อคร้อยละ 80 
 

ลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์โดย

ไม่สวมหมวก
กันน๊อค 

งาน 
ป้องกันฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความรู้

ความสามารถ
ให้กับสมาชิก 

อปพร. 

อปพร. 
ต้าบลขนงพระ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สมาชิก อปพร.
มีความรู้ 

ความช้านาญ 
มากยิ่งขึ้น 

สมาชิก อปพร.
มีความรู้ 

ความช้านาญ 
มากยิ่งขึ้น 

 

งาน 
ป้องกันฯ 

4 โครงการเด็กดับเพลิง เพ่ือให้ความรู้ 
ด้านสาธารณภัย
ให้กับนักเรียน 

ในต้าบล 

อบต. 
ขนงพระ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้เรื่อง 
สาธารณภัย 

ใกล้ตัวมากขึ้น 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้เรื่อง 
สาธารณภัย 

ใกล้ตัว 

งาน 
ป้องกันฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรม 
ให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันภัย 
จากธรรมชาติ 

เพ่ืออบรม 
ให้ความรู้ 

เรื่องภัยธรรมชาติ
แก่ผู้น้าชุมชน 

อบต.ขนงพระ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้น้าชุมชน 
มีความรู้ 

เรื่องภัยธรรมชาติ 
และสามารถ
ช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ 

 

ผู้น้าชุมชน 
มีความรู้สามารถ
ให้ความช่วยเหลือ

เบื้องต้นเมื่อ 
พบภัยธรรมชาติ 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

6 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

เพ่ืออบรม 
ให้ความรู้

พัฒนาการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย

ให้พนักงาน 

อบต.ขนงพระ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ 

เพ่ิมมากข้ึน 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

มีความรู้และ
สามารถแก้ปัญหา

อัคคีภัย 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
อ้านวยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

เพ่ือจัดตั้ง 
ศูนย์อ้านวยการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ต้าบลขนงพระ - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน 

ได้มากข้ึน 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์
อ้านวยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน 
ช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ 

เพ่ือจัดตั้ง 
ศูนย์อ้านวยการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ต้าบลขนงพระ - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน 

ได้มากข้ึน 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 185 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัคร
ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า 

เพ่ือให้ความรู้ 
ในการจัดท้า 

แนวกันไฟและ
อาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า 
ให้กับประชาชน
ในต้าบลขนงพระ 

ต้าบลขนงพระ - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวน
อาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ

สามารถท้าแนว
ป้องกันไฟป่าได้ 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

10 โครงการอุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
อ้าเภอปากช่อง 

เพ่ืออุดหนุน 
ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชน 
ระดับอ้าเภอ  

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

และอ่ืนๆ 

อ้าเภอ 
ปากช่อง 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวน
ประชาชน 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถให้
ความช่วยเหลือ

ประชาชน 
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
ได้มากข้ึน 

ส้านักงานปลัด
และอ้าเภอ
ปากช่อง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือประชาชน 
ในสถานการณ์ 
ภัยพิบัติและผู้ประสบ
สาธารณภัยอื่น ๆ 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่

ประสบภัยพิบัติ 
ทั้งอัคคีภัย  

วาตภัย อุทกภัย
และสาธารณภัย

อ่ืน ๆ 

ผู้ประสบภัยใน
ต้าบลขนงพระ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน
ผู้ประสบภัย 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ที่ประสบภัย
พิบัติ ทั้งอัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย 
และภัยอันตราย 
อ่ืน ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
(งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

12 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
ด้านการเกษตร 

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจาก      
สาธารณภัย 

โรคระบาด 

ภัยแล้ง 

และภัยพิบัติอ่ืน ๆ 

เกษตรกรใน
ต้าบลขนงพระ 

- - 300,000 300,000 300,000 เกษตรกร 
ที่ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรที่
ประสบภัย 
ได้รับการ

ช่วยเหลือมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
(งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 
อ้าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

เพ่ือจัดตั้ง
สถานที่กลางใน
การปฏิบัติงาน

ของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 
และอ่ืน ๆ 

ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วม

ในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(สถานที่กลาง) 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้ประสบภัย
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน 
ที่ประสบภัย

พิบัติ  
ทั้งอัคคีภัย  
วาตภัย 

อุทกภัย และ 
ภัยอันตราย
อ่ืน ๆ ได้รับ

การช่วยเหลือ
มากขึ้น 

อบต. 
หนองน้้าแดง 

 

รวม 13 โครงการ 130,000 720,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการยุวสภาวัฒนธรรม
และกลุ่มอาสาอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมต้าบล 

เพ่ือพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตส้านึก
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมต้าบล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เยาวชน 
มีจิตส้านึก

อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม 

ต้าบลมากข้ึน 

เยาวชน 
มีจิตส้านึก

อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมต้าบล 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ของสังคมในมิติวัฒนธรรม
(วัคซีนวัฒนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม) 

เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
ของสังคม 

จัดกิจกรรม 
Culture 
Vaccine  

ให้ความรู้ ปัญหา
ยาเสพติด /การมี
เพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกัน 

ในสังคมมากข้ึน 

เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกัน 
ในสังคม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กดีเด่น 

เพ่ือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ได้มาตรฐาน 

ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

พัฒนาศูนย์ 
เด็กเล็กให้ได้

มาตรฐานมากขึ้น 

พัฒนาศูนย์ 
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

เพ่ือให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือให้เด็ก 
มีแหล่งแสดง
ความสามารถ
และผลงานทาง

วิชาการ 

เด็กได้แสดง 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กได้แสดงผล
งานทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 

เด็กได้แสดงผล
งานทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ของ
เด็กสู่โลกกว้าง 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการจัดสรร
งบประมาณสมทบ
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
นักเรียนที่ขาดแคลน 

เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง

เจริญเติบโต 
ตามวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม
นมและอาหาร

กลางวัน  
ให้โรงเรียน และ

ศพด. 

150,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

นักเรียน 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียน 
มีสุขภาพ

แข็งแรงและ
ได้รับการพัฒนา

ตามวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โครงการสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา 

เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี

พัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นให้กับ ศพด. 
ในสังกัด อบต.

ขนงพระ 

- - 150,000 150,000 150,000 จ้านวนสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศพด.
อบต.ขนงพระ 

เพ่ิมข้ึน 

เด็กเล็กรับการ
พัฒนาทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา  

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 191 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการส่งเสริม 
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

จัดจ้างครูพี่เลี้ยง
และวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน
(ปัจจัยพื้นฐาน) 

ชุดนักเรียน 

โรงเรียนใน
ต้าบลขนงพระ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัยที่ 

มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพเด็กและ 
เยาวชนต้าบลขนงพระ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน 

มีศักยภาพ 
ด้านต่าง ๆ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กและเยาวชน
มีศักยภาพและ
ความพร้อม 

เด็กและเยาวชน
มีศักยภาพและ
ความพร้อม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 โครงการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และผลิตสื่อ 
 

เพ่ือจัดท้าสื่อ 
การเรียนรู้ให้ 

มีประสิทธิภาพ 
ต่อเด็ก 

มีสื่อและ
อุปกรณ์การ

เรียนการสอน
เพียงพอต่อเด็ก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
ของเด็กตาม

หลักพัฒนาการ 

มีสื่อและ
อุปกรณ์การ

เรียนการสอน
เพียงพอต่อเด็ก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรทาง 

50,000 
 

40,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จ้านวน 
บุคลากร 

ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

การเรียน 
การสอนมี 

ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารงาน 
ของโรงเรียนให้ 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

งบประมาณ
สนับสนุน 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 การเรียน 
การสอน 

มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

การเรียน 
การสอนมี 

ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.

ขนงพระ 

ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 มีการ 
แลกเปลี่ยน 
และแสดง 

ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 

มากขึ้น 

มีการ
แลกเปลี่ยน 
และแสดง 

ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- การคัดกรองนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพันธ์ 
- วิจัยชั้นเรียน 

เพ่ือให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง 
เป็นระบบและ 

มีคุณภาพ
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติ
การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.
2542 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ตาม พรบ.

การศึกษา
แห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างป็น
ระบบ ตาม พรบ.

การศึกษา
แห่งชาติ  

พ.ศ.2542 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการค่ายคุณธรรม  
จริยธรรม 

เพ่ือสร้างจิตส้านึก
รักคุณธรรม 

จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนประชาชน

ทั่วไปเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันของ

สังคม 

จัดกิจกรรม 
เข้าค่ายอบรม

คุณธรรม 
จริยธรรม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี

คุณธรรมในการ
ใช้ชีวิตมากขึ้น 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี

คุณธรรมในการ
ใช้ชีวิต 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
- การประเมินคุณภาพ  
  มาตรฐานศูนย์ฯ 
- การนิเทศติดตาม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ

หลักเกณฑ์และวิธี
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็กมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
และมาตรฐาน

ของ สมศ. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสภา 
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภาต้าบล
พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้เข้าค่ายอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 
 

กิจกรรมอบรม
จริยธรรม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรของ 
อบต.มีความรู้ 
และคุณธรรม

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มากขึ้น 

บุคลากรของ 
อบต. มีความรู้ 
และคุณธรรม 

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 โครงการสภาเด็ก 
และเยาวชน 

เพ่ือการประชุม
จัดตั้งและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็ก และ

เยาวชน 

จัดตั้งสภาเด็ก
และจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กและเยาวชน
ได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 

เด็กและเยาวชน
ได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
ค่าจัดซื้อสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนค่า
จัดการเรียน 
การสอนของ 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นร้อยละ 90 

การเรียน 
การสอน 

มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรี
สู่ความเป็นสากล 

เพ่ือให้นักเรียน 
ได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถ 
ในด้านดนตรี 

โรงเรียนบ้าน
หนองตะกู 

20,000 
 

- - - - นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22 โครงการถนนสู่ดาว
ก้าวเป็นกีฬา 

เพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้มี
ความสามารถ 

ด้านกีฬา 

โรงเรียนบ้าน
หนองตะกู 

- 20,000 
 

- - - นักเรียน 
มีความสามารถ

ด้านกีฬา 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน 
การงานอาชีพ 
ของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ

งานอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน 
บ้านหนองตะกู 

- - 20,000 
 

- - นักเรียนมี
ความสามารถ

ด้านกีฬา 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ด้านการฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียน

ของนักเรียน 

โรงเรียน 
บ้านหนองตะกู 

- - - 20,000 
 

- นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิต 

ประจ้าวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ 
ผ่านระบบ DLTV 
และ DLIT 

เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ 

DLTV และ DLIT 
ของมูลนิธิทางไกล

ผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง 
ล้าตะคอง 5 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

นักเรียน 
ได้รับการ

เรียนการสอน
ผ่านระบบ 
DLTV และ 

DLIT 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

เพ่ือส่งเสริมอนามัย
แก่นักเรียน 

โรงเรียนบ้าน 
เขาจันทน์หอม 

20,000 
 

- - - - นักเรียนมี
ทักษะและมี

ศักยภาพในการ
เล่นกีฬา 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

27 โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน 
ดนตรีไทย (กลองยาว) 

เพ่ือให้นักเรียน 
มีทักษะการเล่น

ดนตรีไทย 
(กลองยาว) 

โรงเรียนบ้าน 
เขาจันทน์หอม 

- 20,000 
 

- - - นักเรียนมี
ทักษะการเล่น

ดนตรีไทย
(กลองยาว) 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 โครงการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือชีวิตพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียน
ด้าเนินตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบ้าน 
เขาจันทน์หอม 

- - 20,000 
 

- - นักเรียนเข้าใจ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียน 
บ้านเขาจันทน์หอม 

- - - 20,000 
 

- นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครู 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบ

เทคโนโลยี 

โรงเรียนขนงพระใต้ 20,000 
 

- - - - นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ระบบ
เทคโนโลยี 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริม 
ความคิดริเริ่ม 
อันเป็นพื้นฐาน 
ในการพัฒนา 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนขนงพระใต้ - - 20,000 
 

- - นักเรียนมีความรู้
ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการจัดหาสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เพ่ือจัดโครงการพัฒนา
และช่วยเหลือนักเรียน

ที่มีปัญหาทางด้าน 
การอ่าน การเขียน

ภาษาไทย 

โรงเรียน 
ขนงพระใต้ 

- 20,000 
 

- - - นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

33 โครงการสร้างอาชีพ 
หารายได้ระหว่างเรียน 

เพ่ือจัดการเรียน 
การสอนด้านอาชีพ 

โรงเรียน 
ขนงพระใต้ 

- - - 20,000 
 

- นักเรียนสามารถ 
น้าความรู้ที่เรียนไป
ประกอบอาชีพได้ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 โครงการสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม 

ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

โรงเรียนวัด
ขนงพระเหนือ 

20,000 
 

- - - - นักเรียนตระหนัก
ในการอนุรักษ์

พันธุกรรม 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านดนตรี 
และนาฏศิลป์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
น้าเสนอความสามารถ
ทางด้านการแสดงผ่าน
ทางดนตรี - นาฏศิลป์ 

โรงเรียนวัด
ขนงพระเหนือ 

- 20,000 
 

- - - นักเรียนมี
ความสามารถ

ทางด้านการแสดง
ผ่านทางดนตรี -

นาฏศิลป์ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
และเสียงตามสาย 
ในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน 

โรงเรียนวัด
ขนงพระเหนือ 

- - 20,000 
 

- - นักเรียนได้รับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียน 
น้าความรู้ วิธีคิด และ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โรงเรียนวัด
ขนงพระเหนือ 

- - - 
 

20,000 
 

20,000 
 

นักเรียนสามารถ 
น้าความรู้ วิธีคิด
และปฏิบัติตน 

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 อุดหนุนอ้าเภอ 
ปากช่อง 

เพ่ือเป็นค่า 
ใช้จ่ายในงาน 
รัฐพิธีต่าง ๆ 

งานรัฐพิธี เช่น  
วันปิยมหาราช  
วันพ่อแห่งชาติ  
วันแม่แห่งชาติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การปฏิบัติ
ราชการมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติ 
ราชการมี 

ประสิทธิภาพ 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

39 โครงการวันส้าคัญ
ของชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันส้าคัญต่าง ๆ 

ของชาติให้กับเด็ก 
ในสังกัดศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) 
อบต.ขนงพระ  

กิจกรรม 
วันส้าคัญต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรม 

วันไหว้ครู วันเด็ก
แห่งชาติ วันพ่อ 

และวันแม่
แห่งชาติ และ 
วันส้าคัญอ่ืน ๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
ส้าคัญต่าง ๆ 
ร้อยละ 90 

เด็กและเยาวชน
รับทราบและ 

เห็นความส้าคัญ
ของวันต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40 โครงการจัดการ 
ศึกษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เพ่ือด้าเนินโครงการ
จัดการศึกษาหรับ
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก (ศพด.) 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก (ศพด.)  

สังกัด  
อบต.ขนงพระ 

- 171,760 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับการ

อุดหนุน 

จัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)  
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันส้าหรับ
โรงเรียนเขตต้าบล
ขนงพระ สังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.)  

เพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. และ

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ทุกคนได้รับอาหาร

กลางวัน  
(ประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โรงเรียน 
ในเขตต้าบล

ขนงพระ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการ 
ท้องถิ่นขนงพระ
รักการอ่าน 

เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชน 

รักการอ่าน และ 
มีแหล่งการศึกษา
หาข้อมูลต่าง ๆ 

ตู้หนังสือ 
ประจ้าหมู่บ้าน 
- พ.ศ.2563 

จ้านวน 7 หมู่บ้าน 
- พ.ศ.2564 

จ้านวน 8 หมู่บ้าน 

- - 50,000 70,000 - จ้านวน 
ตู้หนังสือ
ประจ้า
หมู่บ้าน 

ประชาชน
รักการอ่าน

มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

43 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน 
การจัดตั้งชมรม
การออกก้าลังกาย 
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ 
มีการจัดตั้งชมรม
การออกก้าลังกาย

ของประชาชน 
ในต้าบลขนงพระ 

ชมรม 
การออกก้าลังกาย

ต้าบลขนงพระ 

- - 10,000 10,000 10,000 จ้านวน 
ชมรม 

ออกก้าลัง
กายท่ีจัดตั้ง 

ประชาชน
หันมาออก
ก้าลังกาย 
และดูแล
สุขภาพ 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม  42 โครงการ 3,025,000 2,936,360 2,905,000 2,905,000 2,855,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

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 โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือลดจ้านวนผู้ป่วย
และควบคุมอัตราการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

 

หมู่ 1 - 15 90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จ้านวนผู้ป่วย
จากโรค

ไข้เลือดออก 
ในพ้ืนที่ลดลง
ร้อยละ 80 

ลดจ้านวน
ผู้ป่วยจากโรค
ไข้เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ประจ้าหมู่บ้าน 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
อสม.ในการท้าบัญชี
และปฏิบัติหน้าที่ใน 
ศสมช. สนับสนุน
งบประมาณงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
15 หมู่บ้าน 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

225,000 
 

225,000 
 

225,000 
 

225,000 
 

225,000 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
มีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
มีศักยภาพ 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการป้องกัน
การจมน้้า 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ป้องกันการจมน้้า 

ต้าบลขนงพระ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ลดอุบัติเหตุและ
ความสูญเสีย
จากการจมน้้า

ได้มากข้ึน 

ลดอุบัติเหตุ
และความ
สูญเสียจาก 
การจมน้้า 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

อบรมอาสาพัฒนา 
ปศุสัตว์ประจ้าหมู่บ้าน  
ซื้อยาคุมและวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ต้าบล 
ขนงพระ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
และเรียนรู้การ

ป้องกัน 

ลดความเสี่ยง
ในการเป็นโรค

สุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

เพ่ือป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาไอโอดีน

ของประชาชน 
ต้าบลขนงพระ 

ประชาชน 
ต้าบล 

ขนงพระ 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ้านวนผู้ป่วย 
ขาดสารไอโอดีน 
ลดลงร้อยละ 90 

ปัญหาการ
ขาดไอโอดีน
ลดน้อยลง 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการสมุนไพร 
ใกล้ประชาชน 

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดท้าแปลงสาธิต

สมุนไพรและอบรม 
ให้ความรู้แกป่ระชาชน 
อสม. แต่ละหมู่บ้าน 

แปลงสาธิต
สมุนไพร 

17,000 
 

- - - - ประชาชนและ 
อสม.ร้อยละ 80  
ได้รับความรู้เรื่อง
การใช้สมุนไพร 

ประชาชน 
หันมาใช้
สมุนไพร 

กันมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาต้าบล
จัดการสุขภาพตนเอง
แบบบูรณาการ 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณการ
ด้าเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการ 
คณะท้างานและการวางแผน 
การปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ 

ตาม 5 กลุ่มวัย 

จ้านวน  
6 หมู่บ้าน 

- 26,000 
 

- - - ประชาชน
ได้รับการดูแล

สุขภาพ 
ตามแผน  

ร้อยละ 80 

ประชาชน 
มีสุขภาพ 
ที่ดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

/รพ.สต. 
ขนงพระเหนือ 

 
8 โครงการสุขภาพจิตดี  

วิถีชุมชน 
เพ่ืออุดหนุนงบประมาณในการ
การปฏิบัติงานสุขภาพต้าบล

ด้าเนินกิจกรรม  
3 ส 3 อ 1 น 

กิจกรรม 
3 ส 3 อ   

1 น 
 

- - 30,000 
 

- - ประชาชน 
ร้อยละ 80  
มีสุขภาพจิต 

ที่ด ี

ประชาชน 
มีสุขภาพจิต 

ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

/รพ.สต. 
ขนงพระเหนือ 

 
9 โครงการสุขกาย 

สบายใจ วัยสูงอายุ 
เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ 
การด้าเนินงานส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ  
6  หมู่บ้าน 

- - - 30,000 
 

- ผู้สูงอายุ  
ร้อยละ 80  

มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

/รพ.สต. 
ขนงพระเหนือ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการประชาชน
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณ 

การด้าเนินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพดี  

ชีวีมีสุข 

จ้านวน  
6 หมู่บ้าน 

- - - - 20,000 จ้านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 
มีสุขภาพ 
ที่ดีมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

/รพ.สต. 
ขนงพระเหนือ 

 
11 โครงการส่งเสริม 

การด้าเนินงานและ
บริหารจัดการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือส่งเสริม 
การด้าเนินงานระบบ

บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ใน อปท. 

 

อบต. 
ขนงพระ 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ้านวน 
ผู้ประสบ

อุบัติเหตุในพ้ืนที่
ลดลงร้อยละ 10 

ระบบบริการ
การแพทย์

ฉุกเฉินใน อปท.
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

12 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ประชาชน 
ต้าบล 

ขนงพระ 

- 105,000 
 

- - - จ้านวนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

ลดลง 

จ้านวนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

ลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 

แม่และเด็ก
ภายในต้าบล 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 97,500 
 

- - - จ้านวนผู้ที ่
มีปัญหา

โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 

แม่และเด็ก 
ลดลงร้อยละ 10 

แม่และเด็ก 
มีโภชนาการ
และสุขภาพ

อนามัยที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

14 เงินอุดหนุนส้าหรับ
ส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ  
สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

เพ่ือส้ารวจข้อมูล 
จ้านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการฯ 
ตัวละ 6 บาท 

 

ต้าบล 
ขนงพระ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนสัตว ์
ที่ได้รับการส้ารวจ
และข้ึนทะเบียน

สัตว์ 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 210 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี   
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

เพ่ืออบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้
และลดการติด

เอดส์จากแม่สู่ลูก 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 97,500 
 

- - - จ้านวนผู้ติดเชื้อ
เอดส์ลดลง 
ร้อยละ 10 

ปัญหาการ 
แพร่เชื้อเอดส์
จากแม่สู่ลูก

ลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

16 เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนให้
ชุมชน หมู่บ้าน
ด้าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชด้าริ 

ด้านสาธารณสุข 

ต้าบล 
ขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนชุมชน 
หมู่บ้านที่ 
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ 

ชุมชน หมู่บ้าน
ด้าเนินงาน 

ตามแนวทาง
โครงการ

พระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 211 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 เงินอุดหนุนส้าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ  
สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพ่ือด้าเนินการ
ฉีดวัคซีน

ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ 

ตัวละ 30 บาท 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย

จากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ 

ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนสัตว ์
ที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย

จากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ 

กอง 
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 17 โครงการ 1,132,000 1,761,000 1,465,000 1,465,000 1,455,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 212 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
ต้าบลมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ต้าบล 
ขนงพระ 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยเอดส์ 
มีความเป็นอยู่ 

ที่ดีข้ึน 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ 
ประชาชนใน
ต้าบลมีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ต้าบล 
ขนงพระ 

10,700,000 
 

10,700,000 
 

10,700,000 
 

10,700,000 
 

10,700,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

 

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

3 
 

เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
ต้าบลมีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ต้าบล 
ขนงพระ 

1,027,200 
 

1,027,200 
 

1,027,200 
 

1,027,200 
 

1,027,200 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม  3 โครงการ 11,817,200 11,817,200 11,817,200 11,817,200 11,817,200 - - - 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 213 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักกของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพและ

แก้ปัญหาสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ 

จัดอบรม 
ให้ความรู้แก่

ผู้สูงอายุ 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาพและ 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาพและ 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน 

งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรของ 
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้เรื่อง

เพศสัมพันธ์และ
การป้องกัน

โรคติดต่อแก่เด็ก
และเยาวชน 

จัดการอบรม 
ให้ความรู้แก่เด็ก

และเยาวชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กและเยาวชน
รู้จักการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรมากขึ้น 

เด็กและเยาวชน
รู้จักการป้องกัน
การตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร 

งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

3 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 
 

เพ่ือจัดอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริม
ให้กับประชาชน 

อบต.ขนงพระ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งมากข้ึน 

สถาบัน
ครอบครัว

เข้มแข็งมากข้ึน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 214 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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. โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียน
และหมู่บ้านในเขต
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ของเยาวชนและ

ประชาชนในต้าบล
ขนงพระ 

จัดอบรมให้
ความรู้และสร้าง

จิตส้านึก 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
ลดน้อยลง 

ลดปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

5. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจาก 
สารเสพติด 

เพ่ือด้าเนินกิจกรรม 
To Be Number 1 
ส่งเสริมการป้องกัน

สารเสพติดและ 
ฟ้ืนฟูผู้ป่วย 

จัดกิจกรรม
รณรงค์บ้าบัดและ

สร้างจิตส้านึก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการ
บ้าบัดและ

พัฒนาอาชีพ
มากขึ้น 

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ้าบัด

และ 
พัฒนาอาชีพ 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

6 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ 
ผู้พิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ช่วยเหลือตนเองได้ 

ผู้พิการ 
ต้าบลขนงพระ 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ้านวนผู้พิการ
ที่ได้รับการ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ผู้พิการ 
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

รวม 6 โครงการ 210,000 230,000 230,000 230,000 230,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้าบล
ประจ้าปี 
 

เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีและมี
น้้าใจนักกีฬา 

กีฬาต้าบล 100,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เกิดความสามัคคี 
ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง
ชุมชนห่างไกล 

ยาเสพติด 

เกิดความสามัคคี 
ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 
ชุมชนห่างไกล 

ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
กีฬาของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
ในต้าบลขนงพระ 

เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียน 

ออกก้าลังกาย 
เล่นกีฬา 

 

แข่งขันกีฬา
โรงเรียนใน 
ต.ขนงพระ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กและเยาวชน 
มีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  

เพ่ือด้าเนิน
กิจกรรมใน 

วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรม 
วันส้าคัญ เช่น  

วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 

 

40,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เยาวชนเห็น
ความส้าคัญของ

วัฒนธรรม
ประเพณี 

เยาวชนเห็น
ความส้าคัญของ

วัฒนธรรม
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. โครงการส่งเสริม 
ท้านุบ้ารุงศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  
 

เพ่ือท้านุบ้ารุง
ศาสนา 

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชาชน 
เห็นความส้าคัญ
ของวัฒนธรรม

ประเพณี 

ประชาชนมี
จิตส้านึกท่ีดี
ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณี

ท้องถิ่นมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรมและ 
สภาองค์กร

ชุมชน  
ต้าบลขนงพระ 

รวม 4 โครงการ 190,000 180,000 385,000 385,000 385,000 - - - 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
 ฝายน้้าล้น บริเวณคลอง
หน้าฟาร์มม้าสาธิต 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้น้้าไหลเวียน
และประชาชนมีน้้า

ในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ฝ่ายน้้าล้น 500,000 
 

- - - - จ้านวน 
ฝายน้้าล้น
เพ่ิมข้ึน 

น้้าไหลเวียน
สะดวกประชาชน 

มีน้้าในการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดร่องน้้า
สาธารณะ บริเวณ 
บ้านนางทองมี สีดา ถึง 
รั้วฟาร์มโชคชัย  
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้น้้าไหลเวียน
สะดวกและเก็บกัก

น้้า 
ไว้ใช้ประโยชน์ 
ในฤดูแล้งได้ 

ร่องน้้า
สาธารณะ 

- 
 

- - - 500,000 จ้านวน 
ร่องน้้า 

ที่ขุดเพ่ิม 

มีน้้าใช้ในฤดูแล้ง 
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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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) 

3 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณศาลก้านันทอง  
หมู่ 7 บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้น้้า
ไหลเวียนสะดวก
และประชาชน 
มีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกบ่อ
สาธารณะ 
ขนาดบ่อ 

กว้าง 38 เมตร 
ยาว 47 เมตร 

300,000 
 

- - - - บ่อท่ีได้รับ
การขุดลอก 

บ่อน้้าสาธารณะ
สามารถกักเก็บ
น้้าได้มากข้ึน 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดลอกบ่อน้้า
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณบ่อขาว   
คุ้มซับตะเคียน หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือให้น้้า
ไหลเวียนสะดวก
และประชาชน 
มีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

บ่อสาธารณะ 250,000 
 

- - - - บ่อท่ีได้รับ
การขุดลอก 

ไหลเวียนสะดวก 
ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค 

บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ 1,050,000 - - - 500,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวเขาแม่ชี  
หมู่ 6 บ้านซับสวอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีอาชีพและ
รายได้จาก 

การท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

เขาแม่ชี และอ่ืนๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวมีการ
ประชาสัมพันธ์
มากขึ้นและ
ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

มีผู้สนใจมาเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยว 
และประชาชน 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

2 จัดตั้งศูนย์ประสาน 
งานท่องเที่ยว 
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือเป็นศูนย์ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
ภายในต้าบล 

ขนงพระ 

ศูนย์ประสานงาน
การท่องเที่ยว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนศูนย์
ประสานงาน
การท่องเที่ยว 

ที่เพ่ิมขึ้น 

มีศูนย์ประสานงาน
และประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว 
ในต้าบล 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว บริเวณแก่ง
หินเพลิง, ล้าตะคอง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีรายได้

จากการท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม 
การล่องแก่ง 
หมู่ 1–หมู่ 5 

150,000 
 

130,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความ
สนใจและ

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความ
สนใจและ
ประชาชน 
มีรายได้ 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีอาชีพและ

รายได้จากการ 

ประชาสัมพัน
ธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มข้ึน 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการดูแล

รักษาและ
พัฒนา 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 4 โครงการ 320,000 300,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท้างานของคณะ
ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ 
พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า 
และพนักงานจ้าง  
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการ

ท้างานของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงาน 

ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน 

ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

บุคลากร 
มีประสิทธิภาพ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 
ด้านวิชาการคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงาน ลูกจ้างประจ้า 
และพนักงานจ้าง  
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน 
ลูกจ้างประจ้า 

และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน 

ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้น 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
งานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลขนงพระ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
งานของ อบต. 

สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

4 ดูแลรักษาสนามฟุตบอล
และปรับภูมิทัศน์รอบ
บริเวณท่ีท้าการ อบต. 
 

เพ่ือดูแลรักษา
สนามฟุตบอล

และปรับภูมิทัศน์
รอบบริเวณ 

ที่ท้าการ อบต. 
ให้สวยงาม 

สนามฟุตบอล
และท่ีท้าการ 

อบต. 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ที่ท้าการ อบต. 
เหมาะสมกับ
การให้บริการ 

 

อบต. สะอาด 
สวยงาม เหมาะ
กับการปฏิบัติ

ราชการ 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

5 ค่าใช้จ่ายส้าหรับเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการ

เลือกตั้งตามท่ี
คณะกรรมการ
เลือกตั้งก้าหนด 

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
สูงร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ท้องถิ่นจิตอาสา
พัฒนาชุมชน 
ให้น่าอยู่ 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
พัฒนาวัดในเขต 
ต้าบลขนงพระ 

อบต. 
ขนงพระ 

15,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนวัด 
ที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มข้ึน 

ผู้น้าท้องถิ่นและ
บุคลากรมีจิต

อาสาการพัฒนา 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

7 ปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
ในการปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติ เพ่ือ
สร้างความสามัคคี 

ของคนในชาติ 

จัดกิจกรรม
ปกป้อง
สถาบัน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปัญหาความ
ขัดแข้งของคน

ในชุมชน 
ลดน้อยลง 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและเชิดชู
สถาบันของชาติ

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ การจัดท้าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการ

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

อบต. 
ขนงพระ 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ระบบแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-laas) 

เพ่ือฝึกอบรมและ
สนับสนุนการจัดท้า

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ เช่น 

การเตรียม
คอมพิวเตอร์ 

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

(e-laas) 

- - 450,000 
 

- - ปริมาณงาน 
ที่บันทึกใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรมี
ความรู้การ
จัดท้าระบบ

บัญชี
คอมพิวเตอร์

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

10 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ** 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน

ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง 

ตลอดปี 370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

อบต. สามารถ
ส่งสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 
ได้ครบ 100% 

พนักงานจ้างมี
ประกันสังคม 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 โครงการจ้างที่ปรึกษา  
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ  

เพ่ือจ้างที่ปรึกษา  วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน
และหรือสิ่งก่อสร้าง 

ผลการวิจัย - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนเล่ม
ผลการวิจัย 

การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

12 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี 
พบเห็นการทุจริต 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและแสดง
เจตนารมณ์ในการ

แก้ไขปัญหาการทุจริต 

อบต. 
ขนงพระ 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ปัญหา 
การทุจริต 
ลดน้อยลง 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
ให้กับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ 
ให้การช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงาน 
ขององค์กร 

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติประชาชนที่
บ าเพ็ญประโยชน์
ประพฤติปฏิบัติตน
ช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนผู้ได้รับ
มอบเกียรติบัตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

14 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนา  

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน

สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท า

แผนชุมชนและ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต. 
ขนงพระ 

 
 
 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมการจัด

เวทีประชาคมเพ่ือ
การจัดท้าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ขนงพระ เพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อบต. 
ขนงพระ 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส

มากขึ้น 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.
มีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

16 โครงการกิจกรรม
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การท้างาน

ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความเข้าใจในการท้างานตาม

บทบาทและอ้านาจหน้าที่ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

อบต. 
ขนงพระ 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส

มากขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.
มีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการอบรม
กรรมการตรวจ 
การจ้าง 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจการจ้าง  
ท้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง

อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง 

อบต. 
ขนงพระ 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส

มากขึ้น 

ประชาชนมี 
ส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการจ้าง
และการปฏิบัติงาน

มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

กองคลัง 
 

18 โครงการอบรม 
และประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีต่าง ๆ ของ 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนในเขต อบต.

ขนงพระได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฎหมายเรื่อง
ภาษ ีและแก้ปัญหาการ

จัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ 

คู่มือการ
ป้องกัน

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อบต. 
ขนงพระ
สามารถ 

จัดเก็บภาษี 
ได้เพ่ิมมากข้ึน 

องค์กรมี
ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานและ
สามารถจัดเก็บภาษี

ได้เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงาน 
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม 

จริยธรรม และ
สร้างจิตส้านึก 
ที่ดีในการสร้าง
วินัยการในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข 

อบต. 
ขนงพระ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้ที ่
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

และผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะในการ
ด้าเนินชีวิต  

มีจิตส้านึกท่ีดี  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

มีระเบียบวินัย 
ในตนเอง และ 

มีจิตอาสา 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

20 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด  
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
และหน่วยงาน 

กล้องวงจรปิด
พร้อมค่าติดตั้ง 
จ้านวน 5 ชุด 

- - 300,000 
 

300,000 
 

- 
 

จ้านวนกล้องวงจร
ปิด 

ที่ติดตั้งเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตมากขึ้น 

 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณด้านหน้าที่ท้า
การ อบต.,บริเวณจุด
แยกและจุดส้าคัญ ๆ 
ภายในต้าบล 

เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

กล้องวงจรปิด 900,000 
 

500,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ้านวนกล้อง
วงจรปิด 
ที่ติดตั้ง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน 
มีความ

ปลอดภัยในชีวิต
มากขึ้น 

 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

รวม 20 โครงการ 2,635,000 2,790,000 3,360,000 2,910,000 2,610,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเสริม 
(นม) 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม

(นม) 

ตลอดปี 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพ
และการ

ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัด
การศึกษาส้าหรับ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

เพ่ือด้าเนิน
โครงการ 

จัดการศึกษา
ส้าหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.) 
 

ศพด. 
สังกัด  
อบต. 

ขนงพระ 

- 171,760 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับการ

อุดหนุน 

จัดการศึกษา
ส้าหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.) 
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 2 โครงการ 2,000,000 2,170,760 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 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 โครงการ 
วางและปรับปรุง 
ผังเมืองรวม/ชุมชน 
และวางผังชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการวางและ

ปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน และ
การวางผังชุมชน 
เช่น การฝึกอบรม  
ค่ารังวัดแนวเขต 

ผังเมืองรวม/
ชุมชน และวาง

ผังชุมชน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อบต. 
มีประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

อบต.  
มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ การ
ปฏิบัติงานช่าง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ด้านงานช่าง 
ของพนักงาน  

โดยการจัดอบรม 
หรือเข้าร่วม 

การฝึกอบรมต่าง ๆ 

พนักงาน 
มีประสิทธิภาพ 
ในการท้างาน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

พนักงาน
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

พนักงาน
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 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 โครงการซ่อมแซม
พัฒนาระบบ
จราจร 

เพ่ือซ่อมแซมพัฒนา
ระบบจราจรภายใน

ต้าบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบจราจร
ภายในต้าบล 

- 500,000 
 

- - - ปัญหาจราจร
ภายในต้าบล

ลดลง 

การจราจร
ภายในต้าบล 

มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการจัดท้า 
ค่าพิกัดแนวเขต
ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

เพ่ือด้าเนินการแบ่ง
เขตพ้ืนที่แต่ละ

หมู่บ้านภายในเขต
รับผิดชอบ จ้านวน 

15 หมู่บ้าน 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

พ้ืนที่
ด้าเนินการ
แบ่งเขต 

การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 
 

5 โครงการวิเคราะห์
น้้าบาดาล 

เพ่ือวิเคราะห์น้้า
บาดาลในการวัด 
ค่าคุณภาพให้

ปลอดภัยส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ระดับคุณภาพ
น้้าบาดาลมี

คุณภาพสูงขึ้น
ร้อยละ 5 

น้้าบาดาล 
มีความสะอาด
ปลอดภัยเหมาะ
กับการอุปโภค 
บริโภคมากข้ึน 

กองช่าง 
 

รวม 5 โครงการ 500,000 1,020,000 520,000 520,000 520,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้ 
เรื่องกฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การใช้ชีวิต 
ประจ้าวัน 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้เรื่อง

กฎหมายเบื้องต้น
ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน 
แก่ประชาชน 

การอบรม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 

ประชาชน 
มีความรู้ 

เรื่องกฎหมาย 

ส้านักงานปลัดฯ 

2 เวทีประชาคมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็นในการ
ประชาคม 

ประชาคม
ต้าบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคม 

- ประชาชนมีส่วน  
  ร่วมในการพัฒนา 
  ท้องถิ่น 
- โครงการที่บรรจุ 
  ในแผนพัฒนา 
  มาจากปัญหาและ  
  ความต้องการ 
  ของประชาชน 

ส้านักงานปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินส้ารองจ่าย   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ส้ารองจ่าย และเพ่ือ 
ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

เป็นส่วนรวมเท่านั้น 

ตลอดปี 550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 60  

ได้รับการบรรเทา 
ความเดือดร้อน 
ตามท่ีกฎหมาย

ก้าหนด 

ประชาชนได้รับ
การบรรเทา

ความเดือนร้อน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

2 รายจ่ายตาม 
ข้อผูกพัน ** 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
สมทบ สปสช. 

 

ตลอดปี 250,000 
 

250,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อบต. สามารถ
จ่ายเงินไดต้ามที่
กฎหมายก้าหนด 

มีศักยภาพ 
ในการบริหาร
จัดการและ 

การปฏิบัติงาน 
 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท)  
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบ กบท.  
ตาม พ.ร.บ. 

บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500 

ตลอดปี 370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 
 
 

อบต.สามารถ
จ่ายเงินสมทบ 
กทบ.ได้ตามที่

กฎหมาย
ก้าหนด 

พนักงาน 
ท้องถิ่นมีขวัญ
ก้าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

4 ทุนการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นทุน
สนับสนุนการศึกษา
พนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างของ  
อบต.ขนงพระ 

อบต. 
ขนงพระ 

- 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ้านวนพนักงาน
ส่วนต้าบล 

ลูกจ้างประจ้า 
ที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 

บุคลากร 
ภายในองค์กร
ได้รับการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 4 โครงการ 1,170,000 1,210,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 - - - 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 237 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เพ่ือให้ความรู้  
การอนุรักษ์และ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดอบรม 
ให้ความรู้ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟู 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

2 จัดนิทรรศการ
แสดงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานด้านภูมิ
ปัญญาภายในท้องถิ่น 

จัด
นิทรรศการ 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในต้าบล
เข้าร่วมกิจกรรม

และรู้ถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ 80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 238 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน
เพ่ิมทักษะและ
รายได้ในอาชีพ
ให้กับประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี
ทักษะอาชีพและรายได้ 

ต้าบล 
ขนงพระ 

 
 

30,000 
 

1,130,000 

 
1,130,000 1,130,000 1,130,000 ประชาชนมี

ทักษะอาชีพ
และรายได้

เพ่ิมข้ึน 
 

ประชาชนมี
ทักษะอาชีพ
และรายได้

เพ่ิมข้ึน 
 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการเสริมสร้าง
บทบาทและหน้าที่
สตรีให้มีความ
เข้มแข็งพร้อม 
น้าครอบครัวสู่ยุค
โลกาภิวัฒน ์
 

เพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมพลัง
ความเข้มแข็งของสตรีให้มี
บทบาทหน้าที่ของความ
เป็นแม่ เพ่ือน้าครอบครัว
ให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง
มีภูมิต้านทานจากปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคมได้ 

ประชาชน
ต้าบล 

ขนงพระ 

20,000 
 

- - - - กลุ่มแม่บ้าน
สตรีใน
ชุมชน 
มีความ

เข้มแข็งและ
มีบทบาท 
ในสังคม 

สตรีใน
ชุมชน 

มีบทบาท
และเข้มแข็ง 

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 239 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการเสริมสร้าง
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงอัน 
เกิดจากบุคคล 
ในครอบครัว 
 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในปัญหา
ของคนในครอบครัว 
เพ่ือยุติการเกิดความ

รุนแรง 

ประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

20,000 
 

- - - - ปัญหา 
ความรุนแรง
ในครอบครัว 
ลดน้อยลง 

ครอบครัว
เข้มแข็งและ 
ลดปัญหา 

ความรุนแรง 
ในครอบครัว
ได้มากข้ึน 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

4 โครงการเสริมใยรัก
จากครอบครัว 
สู่สังคมให้น่าอยู่ 
 

เพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความรัก 

ความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวให้มี

ความเข้มแข็ง 

ประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

20,000 
 

- - - - สถาบัน
ครอบครัว
เข้มแข็งมี

ความเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 90 

ครอบครัว 
มีความเข้มแข็ง

มากขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

 
  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 240 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการสร้างรายได้
และเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพส้าหรับผู้พิการ 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้และเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพ
ต่างๆ ที่เหมาะสม 

กับผู้พิการ 

ผู้พิการ 
ต้าบลขนงพระ 

20,000 
 

- - - - จ้านวนผู้พิการ
ที่ได้รับ 

การอบรม 

ผู้พิการมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน 

 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

6 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี
แม่บ้านภายในต้าบล 

เพ่ือจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี 
แม่บ้านภายใน
ต้าบลขนงพระ 

กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน 

ต้าบลขนงพระ 
 
 

- 
 

- 
 

100,000 100,000 100,000 จ้านวนกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

ที่เข้ารับ 
การอบรม 

 

กลุ่มสตรี
แม่บ้านมี

ความรู้และ
พัฒนาอาชีพ
ได้มากข้ึน 

 

ส้านักงาน
ปลัดฯ 

 

รวม 6 โครงการ 110,000 1,130,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 - - - 

 
  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 241 
      
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 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 โครงการส้ารวจ
ข้อมูลด้าน
การเกษตร 

เพ่ือส้ารวจข้อมูล
ด้านการเกษตร 

ต้าบลขนงพระ - - 60,000 
 

60,000 60,000 สามารถส้ารวจ
ข้อมูลด้าน
การเกษตร
ได้มากข้ึน 
ร้อยละ 10 

ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการเกษตร

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการวิจัยดิน เพ่ือวิเคราะห์ดิน
และลดต้นทุน 

การผลิต 

ต้าบลขนงพระ - - 60,000 
 

- - เกษตรกร
สามารถลด

ต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ 10 

เกษตรกรมีสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการส้ารวจ
ศึกษาพืช สมุนไพร 
สู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เพ่ือพัฒนา 
ยกระดับการ 

ปลูกสมุนไพรและ
เผยแพร่ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

ประชาชน 
อสม. และ
เยาวชน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวนพืช
สมุนไพรที่ได้รับ

การรวบรวม 

มีแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรและ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
เกษตรกรผลิตพืช
อินทรีย์ 

เพ่ือช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการ

ผลิตได้ 

จัดอบรมกลุ่ม 
เกษตรกร 
หมู่ 9 และ 

หมู่ 13 

35,000 
 

- - - - เกษตรกร
สามารถลด

ต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ 10 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการตลาด 
สีเขียว 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม 
ผู้ปลูกพืชปลอดภัย 

ให้มีตลาดค้าขายสินค้า
การเกษตรที่ปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค 

เกษตรกร
ต้าบลขนงพระ 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ
ตลาดสีเขียว 

กลุ่มเกษตรกรมี
ตลาดจ้าหน่าย
สินค้ามากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 โครงการฝึกอบรม
เกษตรผสมผสาน
ยุวเกษตรกร 
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือสนับสนุนในการ
ร่วมกลุ่มและจัดตั้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกร 

อบต.ขนงพระ 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 จ้านวน 
กลุ่มเกษตร
ผสมผสาน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

เยาวชนมีความรู้
ด้านเกษตรและ
เกิดการรวมกลุ่ม
ด้าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการผลิตปุ๋ย
หมักจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 
 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้ด้านการ
ผลิตปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ 
 

กลุ่มเกษตรกร
ต้าบลขนงพระ 

- 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 กลุ่มเกษตรกร 
มีความรู้เรื่อง 

การผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกร 
มีความรู้เรื่อง 

การผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและลด
ต้นทุนการผลิต

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพการ
ปั้นกระถางต้นไม้ 

เพ่ือเสริมสร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

ต้าบลขนงพระ 

ประชาชนต้าบล
ขนงพระและ

เยาวชน 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
เยาวชนมี 
อาชีพเสริม 

หรืออาชีพหลัก 

ประชาชน 
เยาวชนมี 
อาชีพเสริม 

หรืออาชีพหลัก 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้
อย่างมั่นใจ 

เพ่ืออบรมให้
เกษตรกรรู้วิธีการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

กลุ่มเกษตรกร
ต้าบลขนงพระ 

- - - 20,000 
 

- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการศูนย์ป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืช 

เพ่ือการขยายเชื้อ
ราวิวเวอร์เรีย  

และอ่ืน ๆ 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- - 40,000 
 

- - สามารถป้องกัน
และก้าจัด
ศัตรูพืช 

ได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 

เกษตรกร 
สามารถป้องกัน

และก้าจัดศัตรูพืช
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการมัน ไม่แคร์
เพลี้ยแป้ง 

เพ่ือด้าเนินการ
ป้องกันและก้าจัด

เพลี้ยแป้ง 
อย่างต่อเนื่อง 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- - - 30,000 
 

30,000 
 

ป้องกันและ 
ก้าจัดเพลี้ยแป้ง 

ได้มากข้ึน 
ร้อยละ 10 

ป้องกันและ 
ก้าจัดเพลี้ยแป้ง 

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการศึกษาดูงาน
การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน 

เพ่ือปรับปรุงพันธุ์
โคเนื้อ โคขุน 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวน
เกษตรกรที่ 

ร่วมศึกษาดูงาน 

เกษตรกรมีความรู้ 
ความสามารถใน
การปรับปรุงพันธ์

โคเนื้อ โคขุน 
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการประชุม
ประชาคมจัดท้า
แผนเตรียมความ
พร้อมเพ่ือลด
ความเสี่ยงจาก 
ภัยแล้งด้าน
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนหรือ
ชุมชนและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องมีองค์ความรู้ 
ขีดความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ที่พร้อม
รับมือกับสาธารณภัย  

การวางแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ือลดผลกระทบจาก 

ภัยแล้ง การบริหารจัดการ
ในสภาวะฉุกเฉิน การฟ้ืนฟู
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพ่ือ
น้ามาวางแผนการจัดสรร
น้้าและแผนการเพาะปลูก

ฤดูแล้ง 

หมู่ 4, 
หมู่๖, 
หมู่ ๗, 
หมู่ ๘, 
หมู่ ๙, 

และหมู่ ๑๕ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวน
เกษตรกร 
ที่ได้รับการ 
วางแผนการ

ป้องกันภัยแล้ง 

เกษตรกร 
มีการวางแผน 
การผลิตและ

พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภัย

แล้งมากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้ การฝึกปฏิบัติ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงาน
ของกลุ่ม น าไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

ที่ได้รับการ
พัฒนา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีความเข้มแข็ง 
สามัคคีมีอ้านาจ
ต่อรองทางสินค้า

มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

15 โครงการศึกษาดู
งานการปลูกมัน
ส าปะหลังแบบ 
น้ าหยด 

เพ่ือปรับปรุงการปลูก
มันส าปะหลังในฤดู

แล้วหรือพ้ืนที่น้ าน้อย 

วิสาหกิจ
ชุมชนมัน
ส้าปะหลัง
แปลงใหญ่ 

ต้าบลขนงพระ 

- 45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

จ้านวน
เกษตรกรที่ 

ร่วมศึกษาดูงาน 

เกษตรกรมีความรู้
ในการจัดการระบบ

น้้าหยดและเพ่ิม
ผลผลิตได้มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการอบรม
พัฒนาการสกัด
สมุนไพรท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาสมุนไพร
ในชุมชนต่อยอด 

สู่เศรษฐกิจ 

ประชาชน 
และ อสม. 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน อสม. 
มีการศึกษา
สมุนไพร 

 

เกิดนวัตกรรม
สมุนไพร 
ในชุมชน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

17 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
การตั้งกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 
 

เพ่ือรวมกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนา

ศักยภาพเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงเกษตร 

 

อบต. 
ขนงพระ 

- - 20,000 20,000 20,000 มีการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว 

ในต้าบลขนงพระ 

เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

18 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ในการเกษตร 

เกษตรกร
ต้าบลขนงพระ 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
มีปุ๋ยอัดเม็ดไว้ใช้

ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 
เรื่องปุ๋ย 

 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม
ต้าบลขนงพระ 

เพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาอาชีพให้กับ

กลุ่มประชาชน 
ต้าบลขนงพระ 

ประชาชนต้าบล
ขนงพระ 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการ
พัฒนาอาชีพเสริม 

ประชาชนมี
รายได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร
และงาน

พัฒนาชุมชน 

20. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ท้าก้อนเชื้อเห็ดโคน 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
การฝึกปฏิบัติ การ
ท้าก้อนเชื้อเห็ดโคน

แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มเกษตรกร
ต้าบลขนงพระ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวนสมาชิก
กลุ่มผลิตเห็ดโคน 

เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม 20 โครงการ 50,000 250,000 550,000 500,000 480,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคัดแยกขยะ 
รีไซเคิลหมู่บ้าน 
ขนงพระเหนือ หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือจัดการปัญหา
ทางขยะที่มีจ้านวน

มากในหมู่บ้าน 

ประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

300,000 
 

- - - - การคัดแยก
ขยะเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการทิ้งขยะ 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการพัฒนาความรู้
ในการคัดแยกขยะ 
สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย 

เพ่ืออบรมพัฒนา
ความรู้ในการคัด

แยกขยะ สิ่งปฏิกูล
และน้้าเสียให้แก่

ประชาชน 

ประชาชน
ต้าบลขนงพระ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปริมาณขยะ
ตกค้างลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องการ

คัดแยกขยะ  
สิ่งปฏิกูล และน้้า

เสียมากขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และมลพิษ 
**แผนชุมชน  
ปี 2559 

เพ่ืออบรม 
สร้างจิตส้านึก 
ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ

มลพิษต่าง ๆ 
 

ประชาชน
ต้าบล 

ขนงพระ 

- 40,000 
 

- - - ประชาชนมี
จิตส้านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและ
จัดการปัญหา

มลพิษได้ 

ประชาชนมี
จิตส้านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 เฝ้าระวังคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม
ตรวจวัด
คุณภาพ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ได้รับการดูแล 
รักษามากข้ึน 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ได้รับการดูแล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานสาธารณสุข 

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 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ป่าชุมชนมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรม
การปลูกป่า 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ้านวนกิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
และสภาองค์กร

ชุมชน  
ต้าบลขนงพระ 

รวม 5 โครงการ 310,000 80,000 45,000 45,000 45,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 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 ปลูกหญ้าแฝก 
เฉลิมพระเกียรติ 
 

เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง
อันเป็นสาเหตุให้ 

น้้าตื้นเขิน 

จัดกิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝก 

หมู่ 5 

15,000 
 

- - - - แก้ปัญหา 
น้้าตื้นเขิน 
ได้มากข้ึน 

แก้ปัญหา 
น้้าตื้นเขิน 
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

2 รักษ์ตะกอง   
รักษ์คลองบ้านเรา 

เพ่ือสร้างจิตส้านึก
ให้เด็กและเยาวชน 

อบต.ขนงพระ 10,000 
 

- - - - ตะกองและ 
ล้าคลองได้รับการ
อนุรักษ์มากขึ้น 

ตะกองและ 
ล้าคลองได้รับการ
อนุรักษ์มากขึ้น 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

3 โครงการกลุ่ม
พิทักษ์อนุรักษ์น้้า
เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายนัก

อนุรักษ์ล้าตะคลอง 

ต้าบลขนงพระ - - - 30,000 
 

30,000 
 

จ้านวนภาคี
เครือข่ายอนุรักษ์

ล้าตะคลอง
เพ่ิมข้ึน 

ป่าเสื่อมโทรม
ได้รับการดูแล 

รักษา 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

4 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการนัก
อนุรักษ์น้อย 

เพ่ือฝึกอบรม  
สร้างจิตส้านึก 

การเป็นนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่
เด็กและเยาวชน
ภายในต้าบล 

ต้าบลขนงพระ - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ้านวน 
กลุ่มเยาวชน 

ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

เยาวชนมี
จิตส้านึกรัก 
ในทรัพยากร  
หวงแหนและ 
ใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างยั่งยืน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ 
น้ าคือชีวิต:
ศาสตร์
พระราชา 
แปลงเกษตร 
ผสมผสาน 
ประชารัฐ 
 

เพ่ือจัดหาที่ว่างเปล่า 
ท าแปลงเกษตร

ผสมผสานและพัฒนา
แหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์

ได้อย่างพอเพียงจัด
ประชุมประชาคม

คัดเลือกคนยากจนที่มี
ความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง 
เข้าท ากินในแปลงที่ดิน
ตามแนวทางเกษตร
ผสมผสาน เพื่อให้มี

รายได้มั่นคง คุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีครอบครัว

อบอุ่นสู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ้านวนผู้ด้อย 
โอกาสที่ได้รับ

การจัดสรรที่ดิน
ท้ากิน 

ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพและที่ท้ากิน 
สร้างความม่ันคง
และคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

- งานส่งเสริม
การเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการล้อมรั้ว
พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 
๕๒๗ ไร่ 

เพ่ือก าหนดขอบเขต
ให้มีความชัดเจนปก
ปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ
ไม่ให้เปลี่ยนแปลง 

สภาพพ้ืนที่  
เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ 

ด้านสมุนไพร  
แหล่งอาหารของคน
ในชุมชนและเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย 

ของสัตว์ ปกปักรักษา
ทรัพยากรให้คงอยู่

และสร้างระบบนิเวศ
ในชุมชน 

ป่าทุ่งรกฟ้า หมู่ 1  
บ้านขนงพระเหนือ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

การบุกรุกและ
การลักลอบ 
ตัดไม้ในพ้ืนที่

สาธารณะลดลง 
ร้อยละ 10 

พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร

ท้องถิ่นได้รับ
การดูแลรักษา

มากขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการถ่ายทอด
ความรู้ วิทยาการ
ด้าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพ่ือน้าเสนอ 
ผลการด้าเนินงาน 

ฐานทรัพยากร  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้พนักงาน ลูกจ้าง  
ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

เกิดความรู้ความเข้าใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

ต้าบล 
ขนงพระ 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวน 
ผู้เข้ารับการ 
ศึกษาเรียนรู้ 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร

ท้องถิ่นและ 
เกิดความรัก 
ในทรัพยากร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม 7 โครงการ 25,000 430,000 530,000 560,000 560,000 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 256 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  
(ปี ๖2 : จ้านวน 6  ตัว) 

 

- 48,000 - - - ส้านักงานปลัด  

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างานขนาดกลาง  
ขาชุปโครเมี่ยม 
(ปี 62 : จ้านวน 9 ตัว) 

- 45,000 - - - ส้านักงานปลัด 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีพนักพิงสูง ระดับผู้บริหาร  
มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ 
(ปี 62 : จ้านวน 1 ตัว) 

- 6,500 - - - ส้านักงานปลัดฯ  

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

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

- 
 

18,000 - - - ส้านักงานปลัด 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
ส้าหรับงานส้านักงาน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
(ปี 62 : จ้านวน 2 เครื่อง) 

- 34,000 - - - ส้านักงานปลัด  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะประชุม ขนาด 6 คน 
ประกอบด้วย   
- โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า    
  150*70*70  ซม. 
- เก้าอ้ีแบบมีพนักพิง ที่นั่งบุนวม    
  จ้านวน 6 ตัว 
  (ปี ๖2 : จ้านวน 1 ชุด ) 

- 
 

22,000 - - - ส้านักงานปลัด 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ชอ่ง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
    (ปี ๖๑ : จ้านวน 4 หลัง) 
    (ปี ๖๒ : จ้านวน 4 หลัง) 
 

24,๐๐๐ 
 

24,๐๐๐ 
 

- - - ส้านักงานปลัด 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ 
ราคากลาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี พ.ศ.2560 
(ปี ๖๑ : จ้านวน 1 เครื่อง) 

16,๐๐๐ 
 

- - - - ส้านักงานปลัด 
 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่้ากว่า 2,400  ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ  
(1) เป็นกระบะส้าเร็จรูป  
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
     (ปี ๖2 : จ้านวน 1 คัน) 

- 995,๐๐๐ 
 

- - - ส้านักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
 จ้านวน 15 เครื่อง 

- 3,500 3,500 3,500 - ส้านักงานปลัด 
 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ส้าหรับงานส้านักงาน (ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี ๖4 : จ้านวน 2 เครื่อง) 

- - 16,000 32,000 - ส้านักงานปลัด 
 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีพลาสติก 
(ปี 63 : จ้านวน 100 ตัว) 

- - 20,000  - - ส้านักงานปลัด 
 

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างาน 
(ปี 63 : จ้านวน 18 ตัว) 

- - 45,000 - - ส้านักงานปลัด 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 260 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ส้าหรับห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับ เดือนมกราคม 2561) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 4 เครื่อง) 
 

- 
 

- 169,200 - - ส้านักงานปลัด 
 

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะพับพ้ืนสีขาว ขาสแตนเลส 
(ปี ๖3 : จ้านวน 20 ตัว) 
 

- 
 

- 40,000 - - ส้านักงานปลัด 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องท้าน้้าร้อน - น้้าเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับ เดือนธันวาคม 2561) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ตัว) 
(ปี ๖4 : จ้านวน 1 ตัว) 
 

- 
 
 

- 25,100 25,100 - ส้านักงานปลัด 
 

 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 261 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖3 : จ้านวน 2 ตัว) 

- - 16,000 - - ส้านักงานปลัด 

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างาน ขนาดกลาง  
ขาชุปโครเมี่ยม 
(ปี ๖3 : จ้านวน 3 ตัว) 
 

- - 15,000 - - ส้านักงานปลัด 

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องกรองน้้า 
(ใช้ราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี ๖4 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
 

- 
 

- 20,000 20,000 - ส้านักงานปลัด 
 

 

 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 262 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) แบบ Smart TV  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับ เดือนธันวาคม 2561) 
(ปี 2562 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 2563 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
 

- 
 

9,500 9,500 - - ส้านักงานปลัด 
 

21 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (มอก.)   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับแชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
    (ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 
 

11,๐๐๐ 
 

- - - - กองคลัง 
 

 

 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 263 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ชอ่ง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
    (ปี ๖๑ : จ้านวน 5 หลัง) 
    (ปี ๖๒ : จ้านวน 5 หลัง) 
    (ปี ๖3 : จ้านวน 5 หลัง) 
    (ปี ๖4 : จ้านวน 5 หลัง) 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

- กองคลัง 
 

23 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ปี 62 : จ้านวน 5 หลัง) 
(ปี 63 : จ้านวน 5 หลัง) 
(ปี 64 : จ้านวน 5 หลัง) 

- 39,500 39,500 39,500 - กองคลัง 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 264 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  
- แบบ 3 ชั้น  
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ปี 62 : จ้านวน 5 หลัง) 
(ปี 63 : จ้านวน 5 หลัง) 
(ปี 64 : จ้านวน 5 หลัง) 
 

- 30,000 30,000 30,000 - กองคลัง 
 

25 แผนงานบริหารงานคลัง  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖2 : จ้านวน 1  ตัว) 
 

- 8,000 - - - 
 

กองคลัง  

26 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างานขนาดกลาง ขาชุปโครเมี่ยม 
(ปี 62 : จ้านวน 2 ตัว) 
 

- 10,000 - - - กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 265 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ส้าหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
(ปี 63 : จ้านวน 2 เครื่อง)  

- - 44,000 - - กองคลัง 
 

28 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
(ปี 63 : จ้านวน 2 เครื่อง) 

- - 30,000 - - กองคลัง 
 

29 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

- 20,000 20,000 20,000 - ส้านักงานปลัด 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 266 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์ 
(ใช้ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ปี 63 : จ้านวน  2 คัน) 
 

- - 30,000 - - ส้านักงานปลัด 
 

31 แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก บานสไลด์กระจกใส  
ประกอบด้วย 
- ราวแขวนผ้า 1 เส้น 
- แผ่นเหล็กปรับระดับได ้ 
  ส้าหรับแยกชั้น 2 แผ่น 
 (ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 
 

13,๐๐๐ 
 

- - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
(ปี ๖2 : จ้านวน 1 ตัว) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 2 ตัว) 
 

- 
 

8,000 16,000 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               หนา้ 267 
      
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีท้างาน  
 (ปี 62 : จ้านวน 2 ตัว) 
 (ปี ๖3 : จ้านวน 2 ตัว) 

- 7,000 7,000 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว   
(ปี ๖2 : จ้านวน 10 ตัว) 
(ปี ๖3 : จ้านวน 15 ตัว) 

- 
 

15,000 22,500 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

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

- 
 

50,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน 
ส้านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
(ปี 62 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 63 : จ้านวน 3 เครื่อง) 

- 16,000  - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
ส้าหรับงานส้านักงาน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

- - 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ปี 62 : จ้านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 63 : จ้านวน 5 เครื่อง) 

- 4,300 21,500 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   
ส้าหรับงานประมวลผล 
 (ปี 62 : จ้านวน 1 เครื่อง) 

- 21,000 - -  กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (มอก.)   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับแชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
    (ปี ๖3 : จ้านวน 5 หลัง) 

- 
 

- 30,000 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง  
(ปี ๖3 : จ้านวน 2 แถว) 
 

- 
 

- 10,000 - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

- 
 

2,400,000 2,400,000 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

43 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด้า 
ชนิด Network ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 เครื่อง) 

- - 54,000 - - กองช่าง 
 

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 เครื่อง) 

 - 27,๐๐๐ - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (มอก.)   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
    (ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 

11,๐๐๐ 
 

- - - - กองช่าง 
 

46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ชุด) 

 - 3,5๐๐ 
 

- - กองช่าง 

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

แบบหล่อคอนกรีต 
แบบหล่อประกอบด้วย  
แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก)  
ขนาด 150*150*150 มม.  
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ตัว) 
 

- 
 

- 1,300 - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ไม้ชักฟิวส์ 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 อัน) 

- - 11,900 - - กองช่าง 

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณา 

และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายรูป  
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ตัว) 

- - 26,990 - - กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เทปวัดระยะ  ความยาว 100 เมตร 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ม้วน ) 

 - 6,000 
 

- - กองช่าง 
 

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ กล้องระดับ  
ขนาดก้าลังขยาย 32 เท่า 

30,000 - - - - กองช่าง  

 

แบบ ผ. 03 
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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) 

52 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้ารวจ 

ล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล 
(ปี ๖3 : จ้านวน 1 ตัว) 

- - 6,400 - - กองช่าง  

53 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องบดสับวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร 

- 40,000 - - - ส้านักงานปลัด 

54 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง  
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ้านวน 5 เครื่อง 

- - 100,000 - - กองช่าง 

55 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้้าแบบจุ่มน้้าได้ 
(ซับเมิร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 
 

รวม 135,000 4,232,300 3,635,890 517,100 317,000 - 
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ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมนิผล 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดท้าแผน พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้นจึงต้องมีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท้า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น้าไปสู้การจัดท้างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้นองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน้าไปสู่
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ไทยแลนด์ ๔.๐และในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด้าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด้าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

4) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

5) แนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององคก์รปกครองท้องถิ่น 

6) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่น 

7) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 

แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน ์ (5)  
3.5 กลยุทธ ์ (5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  

3.8 แผนงาน (5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5)  

รวม 100  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/

ชุมชน/ต้าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้้า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3)  ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่นการคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์  การบริการ การท่อง เที่ ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯและอ่ืน ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือนการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด้าเนินการประชุมประคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส้าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ประกอบด้วย 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตจั งหวั ด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด้าเนินงานได้แก ่S – Strength (จุดแข็ง)  
W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) 
และ T - Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  และ เชื่ อม โยงหลั กประชารั ฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

 
3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ

แต่ละประเด็น      
กลยุทธ์ 

 
3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

 สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(10)  

 สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(10)  

 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนา 

(5)  

 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้า
ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด้าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5)  

 ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส้าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก้าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น้าไปสู่การท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

 
 
 

 ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม  

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  

5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPN) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คลาดว่าจะได้รับ 

(5)  

5.12 ผลที่คลาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  

รวม 100  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1. การสรุป

สถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อการ พัฒนา  อย่ า งน้ อยต้ อ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น        
ไปปฏิบตัิ      
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ้านวนที่ด้าเนินการจริงตามที่ได้ก้าหนดไว้เท่าไร จ้านวนที่
ไม่สามารถด้าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้ก้าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด้าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมิน    
ผลการน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น         
ไปปฏิบตัิ        
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน้าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด้าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด้าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด้าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

๑) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจน

ของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก้าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก้าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด้าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 ป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น้าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ องชั ด เจน  สามารถระบุ จ้ านวน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด้าเนินงาน และระยะเวลาด้าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไ ร  ใ ครคื อ กลุ่ ม เ ป้ า หมายของ โ ค ร งก า ร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมี
ความ
สอดคล้อง    
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต      
ของโครงการ) 
มีความ
สอดคล้อง        
กับแผน 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคม
แห่งชาต ิ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน้าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้้าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ ง แ วดล้ อม  (๖ )  ก า รบ ริ ห า ร ร าชกา รแผ่ น ดิ นที่ มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการ         
มีความ 
สอดคล้อง        
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก้าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก้าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5)  
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เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.8 โครงการ 
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน        
ภายใต้หลัก         
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด้าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด้าเนินการเองหรือร่วมด้าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

5.9 งบประมาณ   
มีความ 
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการ 
ราคาถูกต้อง
ตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก้าหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการ
ก้าหนดตัวชี้ 
วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์
และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก้าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิ ผ ล  (effectiveness)  ใ ช้ บอกประสิทธิ ภ าพ 
(efficiency)  ได้  เช่น การก้าหนดความพึงพอใจ การ
ก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด้าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค้านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความส้าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด้าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวม 100  
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ก้าหนดให้ รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ประกอบกับ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ 
กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
1) ใช้แบบส้าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ตามข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้หรือไม ่ 
(1) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
(2) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators: KPIs)  
(3) ผลกระทบ (Impact) 
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การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 6563 6564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ

          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

          

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

          

ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน           
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว           
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   

          

ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน  

          

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 

ล้าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด้าเนินการได้ (........
โครงการ) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ของ

แผนการ
ด้าเนินงาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ
+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ      

3 จากเงินสะสม      

4 
จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... + 
- เงินสะสม = .......... 

     

5 
สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

     

 
 

 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

 การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส้ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท้าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่  ๓/2  แบบส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด้าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
***************************************************** 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด้าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก้าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง คือรอบเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ได้ท้าการ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนครั้งนี้ จ้านวนทั้งสิ้น 170 คน 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ชาย    จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ    
 หญิง   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 

2. อายุ  ต่้ากว่า 20  ปี  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
    20 – 30  ปี  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
    31 – 40 ปี   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     

    41 – 50 ปี   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
     51 – 60 ปี   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
    มากกว่า 60 ปี  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
      อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     

 ปริญญาตรี   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 สูงกว่าปริญญาตรี  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 อ่ืน ๆ    จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 

4. อาชีพ  รับราชการ   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ    

   รับจ้าง   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
     นักเรียน/นักศึกษา  จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
     เกษตรกร   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
           อ่ืนๆ ระบุ   จ้านวน       คน คิดเป็นร้อยละ     
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย

เพียงใด 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ / กิจกรรม       

 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม       

 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม       

 4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบ       

 5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด้าเนินโครงการ / กิจกรรม       

  6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก้าหนด       

 7)  ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน       

 8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ / กิจกรรม       

ภาพรวม      
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ าแก้จน 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยว 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

ประเด็น 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

(1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตะภัย น้้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขคือพิจารณาวางแผนการด้าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลัง
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เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถด้าเนินการได้ทันท่วงที   

(2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่าง ๆ ในต้าบลซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด การท้าลายการรักษา   

(3) ปัญหาประชาชนมีการศึกษาต่้าท้าให้มีรายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการ
ด้ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน   

(4) ปัญหายาเสพติดในต้าบลพบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังพบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด 
มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษ
ของยาเสพติด  

(5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต้าบล เนื่องจากในต้าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่เกษตรกรรมยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขจัดท้าแผนงานโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางลูกรังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และยังมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทาง
ส้าคัญพร้อมทั้งพิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน   

2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) ข้อสังเกต จากการส้ารวจข้อมูลการลงพ้ืนที่ในต้าบลขนงพระ จะเห็นว่าประชาชนใน

พ้ืนที่ต้าบลขนงพระที่จะต้องด้าเนินการให้ด้าเนินการแก้ไขปัญหามีอยู่ไม่มาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนงพระได้ลงพ้ืนที่สอบถามปัญหาจากประชาชนอย่างสม่้าเสมอและด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที  

(2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  
ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้น้ามาพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น้าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(3) ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนต้าบล          
ขนงพระได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ซึ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆน้อย ๆ แต่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลขนงพระก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีมาโดยตลอด ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีที่ผ่านมา  
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