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โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แล้วนั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จึงดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามแนวทาง
ปฏิบัติของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซ่ึงกำหนดให้การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องถือ
ปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

----------------------- 
 

1. ด้านกายภาพ  
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
          ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2417 กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดนครนายก มาตั้งถิ่นฐานริมลำน้ำ
ตะคอง ที่เป็นบริเวณที่ราบลุ่มสามารถทำนาได้ ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น โดยมีพระภิกษุสงฆ์รูป
หนึ่งเป็นผู้นำ และเป็นที่เคารพนับถือของคนกลุ่มนี้ และเมื่อพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นได้มรณภาพลงประชาชนกลุ่มนี้จึงทำ
พิธีฌาปนกิจศพให้แด่พระภิกษุสงฆ์รูปดังกล่าวตามจารีตประเพณี แต่มีเรื่องอัศจรรย์คือบริเวณใบหน้าและคิ้วของ
พระภิกษุสงฆ์รูปนั้นไฟไม่สามารถเผาไหม้ได้ ประชาชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นจึงเรียกขานพ้ืนที่ดังกล่าวว่า 
ขนงพระ แปลว่า “คิ้วพระ” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ยกฐานะจาก สภาตำบลขนงพระ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมีที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 199 
หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 
12 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอปากช่อง ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 94.54 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 59,090 ไร่ โดยมีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลปากช่อง และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
  ทิศใต ้  ติดต่อ ตำบลหมูสี และตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่โดยรวมของตำบลขนงพระ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยผสมกับพ้ืนที่ราบเอียง

เป็นลอนคลื่น ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงประมาณ 500 – 600 เมตร มีแหล่ง
น้ำธรรมชาติไหลผ่านพ้ืนที่ตำบลขนงพระ ได้แก่ แม่น้ำลำตะคอง 

 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของตำบลขนงพระ จัดอยู่ในพ้ืนที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) 
โดยมีลมมรสุมหลักพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ทำให้มี
อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออก ได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้ 

  1) ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน 
เมษายน จนถึงเดือน ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม 

  2) ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวที่พัดจากประเทศจีน 

   

3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดอย ู่ในเดือน
มีนาคม ถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุด 36.88 องศาเซลเซียส 

 
1.4  ลักษณะของดิน 

การกำเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่และหรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง
ของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน สภาพพื้นที่ลาดเอียงเป็นลอนคลื่นถึงเนินเขาหรือ
เขามีความลาดชัน 4 – 35% การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว สภาพซึมผ่านได้ของน้ำปานกลาง พืช
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พรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง บางแห่งป,กพืชไร่ ลักษณะและสมบัติ
ของดินเป็นดินตื้นถึงหินต้นกำเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5 – 7.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 
5.5 – 6.5) ดินล่างตอนล่างสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มจะพบหินที่กำลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 
50 ซม. จากผิวดิน 
   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 2.1 การปกครอง 

   ตำบลขนงพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน 

 2.2 การเลือกตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 15 
เขตเลือกตั้ง โดยกำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
 
3. ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีจำนวนประชากรปัจจุบันทั้งสิ้น 13,090 คน โดยแบ่งแยกเป็น
ชาย 6,414 คน หญิง 6,676 คน และจำนวนครัวเรือน 7,378 ครัวเรือน รายละเอียดแยกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 
 

จำนวนประชากรในเขตตำบลขนงพระ ปี 2565 
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,090 คน แบ่งออกเป็น  

1. ประชากรเพศชาย 6,414 คน  2. ประชากรเพศหญิง 6,676 คน  3. จำนวนครัวเรอืน 7,378 ครัวเรือน 
 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม 
(คน) 

จำนวน
ครัวเรือน 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านขนงพระเหนือ 771 811 1,582 637 นายประดิษฐ์ พรมจันทึก 

2 บ้านขนงพระใต้ 814 881 1,695 770 นางลำดวน ขำปู ่

3 บ้านบุกระเฉด 440 417 857 443 นายศรชัย หนูเจ็ก 

4 บ้านคลองหินลาด 286 323 609 254 นายสำเริง ช่วยงาน 

5 บ้านขนงพระกลาง 563 534 1,097 751 นายโกมล สิงห์ขุนทด 

6 บ้านซับสวอง 453 452 905 487 นายพรประดิษฐ์ นันขุนทด 

7 บ้านประดู่บาก 274 328 602 351 นายสุโรจน์ พุดขุนทด 

8 บ้านหนองตะกู 578 594 1,172 521 นายไพฑูรย์ แก้วศร ี

9 บ้านเขาจันทน์หอม 277 281 558 263 นายนิวัต ิแม้นรมัย ์

10 บ้านตะเคียนทอง 465 510 975 882 นายสวัสดิ์ ศรีม่วง 

11 บ้านโบนันซ่า 271 278 549 874 นางรัชนี มาลัยม ี

12 บ้านผาสุข 360 352 712 371 นายนิรัน โตจันทึก 
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13 บ้านประดู่งาม 299 295 594 224 นายจำปี หล่าแก้ว 

14 บ้านปิ่นทอง 360 395 755 391 นายพยงค์ เอี่ยมด ี

15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 203 225 428 159 นางมาลินี แซ่ลี ้

รวม 6,414 6,676 13,090 7,378  
 

(**ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล/แขวง 
เขตพ้ืนที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ 2565 **) 

 
3.2 แยกเป็นช่วงอายุและจำนวนประชากร 

  จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2565 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2565 
 

ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีครัวเรือนทั้งหมด     7,390  ครัวเรือน 
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด  13,086   คน 
เพศชาย     6,412  คน 
เพศหญิง     6,674  คน 

 
จำแนกตามช่วงอายุในสถิติประชากร แยกรายละเอียด 

ระดับตำบล/แขวง เขตพ้ืนที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ของเดือน มีนาคม 2565 

 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี – 9 ปี 668 47.78 730 52.22 1,398 10.68 
10 ปี – 19 ป ี 904 51.33 857 48.67 1,761 13.46 
20 ปี – 29 ป ี 929 50.60 907 49.40 1,836 14.03 
30 ปี – 39 ป ี 944 48.16 1,016 51.84 1,960 14.98 
40 ปี – 49 ป ี 1,003 49.51 1,023 50.49 2,026 15.48 
50 ปี – 59 ป ี 1,010 50.05 1,008 49.95 2,018 15.42 
60 ปี – 69 ป ี 570 47.62 627 52.38 1,197 9.15 
70 ปี – 79 ป ี 262 43.74 337 56.26 599 4.58 
80 ปี – 89 ป ี 94 41.78 131 58.22 225 1.72 
90 ปี – 99 ป ี 24 41.38 34 58.62 58 0.44 

มากกว่า 100 ปี 4 50.00 4 50.00 8 0.06 
รวม 6,412 49.00 6,674 51.00 13,086 100.00 

 

(**ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา **) 
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

 

รายการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ประชากรชาย 6,321 6,363 6,376 6,398 6,412 
ประชากรหญิง 6,441 6,517 6,559 6,525 6,674 

รวม 12,762 12,880 12,931 13,023 13,086 
ครัวเรือน 6,816 6,943 7,098 7,287 7,390 

 

(**ข้อมูลจากสถิติทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล ข้อมูล ของตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง               
จังหวัดนครราชสีมา**) 

 
 

4. สภาพทางสังคม   

 4.1 การศึกษา 
จำนวนประชากร จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2565 

ข้อมูลความจำเป็น ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระดับการศึกษา จำนวนที่สำรวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

- เด็กอายุ 3 – 5 ปี ไดร้ับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

76 76 100.00 0 0.00 

- เด็กอายุ 6 – 14 ปี ไดร้ับการศกึษาภาคบังคับ 
9 ป ี

846 846 100.00 0 0.00 

- เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรยีนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า 0 0 0.00 0 0.00 
- คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
ที่ไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

0 0 0.00 0 0.00 

- คนอายุ 15 – 19 ปี อ่าน เขียน ภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

889 889 100.00 0 0.00 
 

(**ข้อมูลจากกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ปี พ.ศ.2565 **) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน จำนวน (ครู) จำนวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนงพระ 2 24  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนงพระเหนือ 2 29  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง 2 33  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู 2 21  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม 2 18  
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โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จำนวน (ครู) จำนวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 โรงเรียนขนงพระใต้ 24 315  
2 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 14 141  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 12 177  
4 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 12 121  
5 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 9 92  

 

(**ข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ**) 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 สาธารณสุข 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระเหนือ จำนวน 1 แห่ง 

  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้ จำนวน 1 แห่ง 
3.สถานพยาบาล     จำนวน 1 แห่ง 
4.ร้านขายยา     จำนวน 1 แห่ง 
 

4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ไม่มีก ารป้องกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้ง กล้องวงจรปิด สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
 4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สถานีตำรวจภูธรปากช่องแจ้งว่า
หมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก และเป็นพ้ืนที่เฝ้า
ระวังทุกหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยว เข้า-ออก ตลอดทั้งปี  และมีเส้นทางในการสัญจรเชื่อมต่อ
ได้ทั้งถนนทางหลวงสายหลัก ทางหลวงชนบท เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ           
ที่ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง  กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจึงใช้เส้นทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ    
ในการลักลอบขนส่งซื้อค้ายาเสพติดอยู่เป็นประจำ สำหรับการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ         
ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามในเบื้องต้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์       
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อได้รับการประสานงาน
ด้วยดีมาโดยตลอด   
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ตารางแสดงจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2565 

 
หมู่ที่ ผู้สูงอาย ุ(คน) คนพิการ (คน) ผู้ป่วยเอดส์ (คน) 
1 232 52 - 
2 228 51 - 
3 144 17 - 
4 92 20 - 
5 128 34 - 
6 129 25 - 
7 64 23 - 
8 146 34 - 
9 93 20 - 

10 133 26 2 
11 88 5 - 
12 105 18 - 
13 77 27 - 
14 90 9 - 
15 47 15 1 
รวม 1,796 376 3 

 

(**ข้อมูลจากงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ**) 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางราง ฯลฯ) 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนสาย
ทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติก 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนหินคลุก 
(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

1 บ้านขนงพระเหนือ 38 17 18 1 2 
2 บ้านขนงพระใต้ 15 8 6 - 1 
3 บ้านบุกระเฉด 20 6 12 - 2 
4 บ้านคลองหินลาด 12 10 2 - - 
5 บ้านขนงพระกลาง 29 7 18 1 3 
6 บ้านซับสวอง 18 10 7 - 1 
7 บ้านประดู่บาก 16 12 4 - - 
8 บ้านหนองตะกู 15 10 5 - - 
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9 บ้านเขาจันทน์หอม 9 3 1 - 5 
10 บ้านตะเคียนทอง 21 16 4 - 1 
11 บ้านโบนันซ่า 27 12 10 11 4 
12 บ้านผาสุข 21 11 8 2 - 
13 บ้านประดู่งาม 11 6 3 2 - 
14 บ้านปิ่นทอง 10 7 3 - - 
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 13 6 3 4 - 

รวม 275 141 104 11 19 
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 12 - - - 

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 1 - - - 
 

(**ข้อมูลจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ**) 
๕.๒ การไฟฟ้า 

1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 7,287 ครัวเรือน 
   2. พื้นที่ท่ีได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 5.3 การประปา 

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

 5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
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 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์แต่มีผู้รับส่งไปรษณีย์ ซึ่งอยู่ในเขตบริการของไปรษณีย์เขาใหญ่ 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ   

 ๖.๑ การเกษตร  
  ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลขนงพระ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ข้าวโพด 
ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผักต่าง ๆ และยังมีการทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขามหวาน 
รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย 
 ๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระไม่มีการประมง)  
 ๖.๓ การปศุสัตว ์

ประชากรตำบลขนงพระ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ประมาณร้อยละ 1๐ ได้แก่ เลี้ยงสุกร โคเนื้อ โคนม เป็ด ไก่ 
 ๖.๔ การบริการ 

   1. โรงแรม     จำนวน  13  แห่ง 

2. รีสอร์ทและห้องพักรายวัน   จำนวน   25 แห่ง 

3. ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  จำนวน  11  แห่ง 

4. ปัม้ก๊าซ     จำนวน  2  แห่ง 

5. ร้านค้าหมู่บ้าน    จำนวน 157 แห่ง 

6. ร้านเสริมสวย    จำนวน 13 แห่ง 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
  1.สวนสัตว์โบนันซ่า   จำนวน 1 แห่ง 

  2.น้ำตกเขาแม่ชี    จำนวน 1 แห่ง 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
    1.โรงงาน    จำนวน 1 แห่ง 

  2.ฟาร์มหมู    จำนวน 2 แห่ง 

  3.ฟาร์มไก ่    จำนวน 17 แห่ง 

  4.ฟาร์มม้า    จำนวน 8 แห่ง 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 
   1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อโคขุนตำบลขนงพระ จำนวน 1 กลุ่ม 

   2.กลุ่มดอกไม้จันทน์    จำนวน 1 กลุ่ม 

 ๖.๘ แรงงาน 
  แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้าง
แรงงานจากเพ่ือนบ้านภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง นอกจากภาคเกษตรกรรมประชากรของตำบลขนงพระ ผู้ที่
ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่จะไปท้างานในโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อำเภอปากช่อง อำเภอเมือง
นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
 7.๑ การนับถือศาสนา 

คนอายุ 5 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระมีวัดจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง ได้แก่ 

๑. วัดขนงพระเหนือ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 
๒. วัดขนงพระใต้   ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
๓. วัดแก่งกลางดงวราราม  ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด 
๔. วัดคลองหินลาด  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด 
๕. วัดขนงพระกลาง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
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 บ้านหนองตะกู  
11. วัดเขาจันทน์หอม   ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม  
12. วัดตะเคียนทอง   ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง  
13. วัดผาสุข    ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านผาสุข (ผัง 14) 
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จำนวนประชากร จำแนกตามศาสนา ปี 2565 
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล 

ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

พุทธ 3,474 49.44 3,529 50.23 7,003 99.67 
คริสต์ 4 0.06 1 0.01 5 0.07 
อิสลาม 9 0.13 6 0.09 15 0.21 
ซิกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อ่ืน ๆ 1 0.01 2 0.03 3 0.04 
รวม 3,488 49.64 3,538 50.36 7,026 100.00 

 

(**ข้อมูลจากงานสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ**) 
 

 7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
๑. ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขปน้ำดำหัว

ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ การประกวดการแสดงของผู้สูงอายุ และจัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

๒. ประเพณีวันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป การประกวด กระทง 
การประกวดนางนพมาศ การนำกระทงไปลอยในแม่น้ำ และทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง  

๓. ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ถวายเทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

๔. ประเพณีบุญกลางบ้าน ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี การทำบุญกลางบ้าน จะ
กระทำกัน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยมีความเชื่อว่าบุคคลผู้ทำบุญจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัย มีความอุดม
สมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ ซึ่งประเพณีนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับหลายปีแล้ว การทำบุญกลางบ้านเป็นการ
ทำบุญตลอดจนบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระภูมิจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ เพ่ือขอ ความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็น
สุข และประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไป 

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 7.3.1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   1.ทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน 

   2.การทำระหัดวิดน้ำ 

 7.3.2) ภาษาถิ่น 

   ประชากรร้อยละ 90% พูดภาษาอิสาน (พ้ืนบ้าน) 
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 7.๔ OTOPสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 (องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ไม่มีสินค้าOTOPสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก) 

 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.๑ น้ำ   
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ 

(1) แม่นำ้ลำตะคอง  จำนวน  1  สาย 

(2) แม่นำ้ตกเขาแม่ชี  จำนวน  1  แห่ง 

2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

(1) ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  45  แห่ง 

(2) ประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง 

(3) ฝายเก็บน้ำ   จำนวน  1  แห่ง 

8.๒ ป่าไม้   
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและไม้เพ็ญจพรรณ โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาด

กลางเป็นส่วนมา พื้นที่ป่าไม่รกทึบ ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะมีการผลัดใบและมีไฟไฟไหม้ป่า มีพันธุ์ไม้ขึ้นคละ กันมาก
ชนิด เช่น ไม้แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตะแบก และไม้เต็งรัง เป็นต้น 

8.๓ ภูเขา   
ลักษณะพ้ืนที่โดยรวมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ผสมกับพ้ืนที่ราบเอียงเป็นลอนคลื่น

ทางด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงประมาณ ๕๐๐ – 600 เมตร 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. น้ำ (ต้นน้ำลำตะคอง) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและยังเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ

การเกษตรและการทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของชาวตำบลขนงพระ 

๒. ดิน ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ และพืชซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูก ซึ่งทำให้ 
เกิดผลผลิตทางอาหารแก่คนและสัตว์ อีกท้ังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายชนิด 

๓. ป่าไม้ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมายและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ 
สัตว์ป่าต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สมุนไพร เป็นแหล่งผลิตไม้ ซึ่งคนนำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และยังช่วย
สร้างสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความชุ่มชื้นป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
และบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------- 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  
➢๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
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➢1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 9-11 โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 ครั ้งนี ้  สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ 
“ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

             
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
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➢1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด /  
   

(1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจขออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   
 1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2. แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
 6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

1. โครงการาบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
4. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

(2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุป
ประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยฃ 
2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมของ เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 

7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 

 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 มี
เศรษฐกิจสำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 18 ของภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว 
มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวที่เป็นมรดก
โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น  

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ันมาตรฐาน

อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ำ การกระจายน้ำไป
ยังพ้ืนที ่

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้ดีมากขึ้น ดังจะเห็นได้ตากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
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5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่วอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา  

 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 

 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 

 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 

 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

 1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา     

 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการการทางการท่องเที่ยว 

 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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 2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

 2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

 2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 

 2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 

 2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

 2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 

 2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 

 3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

(3.) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางงอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 -  2565) 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคม
คุณภาพสูง” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Product : GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
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3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ 

การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART city/MICE 

City/ Art City/ Safe City) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให้มีสภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน 
“3 อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์
4. ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ท่องเที ่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนา
ศักยภาพดเนการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างเครือข่ายน้ำ เพ่ือการเกษตร 
น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บำรุงรักษา ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที ่ดีมี
คุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้
มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) :   

“ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสามารถด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต                        
บนรากฐานแนวคิดประชาธิปไตย” 

2.2. พันธกิจ (Mission) : 

1) การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 
และการปกครอง 

2) การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การป้องกันโรคระบาด และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบลให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4)การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
5)การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดี  
6)การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะที่ดีของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.3 ยุทธศาสตร์ : 
ตามวิสัยทัศน์ของตำบลขนงพระ“ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสามารถด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้น

พัฒนาคุณภาพชีวิต บนรากฐานแนวคิดประชาธิปไตย” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาตำบลขนงพระให้ก้าวหน้าในรูปแบบโฉมใหม่จึงนโยบายที่ครอบคลุมทางด้านความปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การยึดหลักประชาธิปไตย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ถนนหนทาง แหล่งน้ำ สุขภาพ การเกษตร พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน อสม.นโยบายด้านสั งคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาในตำบลขนงพระ ให้เป็นไป
ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตำบลขนงพระเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง 
ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ 
ทุกเพศ ทุกวัย  นอกจากนั้น ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวมเพ่ือนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ
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ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาซึ่ งเป็นการจัดทำตามกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หรือบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 

1.องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ต้องให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3.การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ เพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการบริหาร และต้องมีการเปิดเผยให้ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

4.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และ
สามารถรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

5.องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สามารถจัดการข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
และอยู่ในอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มุ่งหวังให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลขนงพระ มีการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และมีการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ 
ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีท่ีมีเหตุ
จำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน 

3) ปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 

4) ส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                5) เสริมสร้างการกระจายอำนาจ สู่การตัดสินใจในทุกระดับ 
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6) ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลมีสมรรถนะในการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
ได้ มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด และส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนในตำบลขนงพระ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพ่ิมขึ้น 
2. ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ  โรคระบาด เพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
4. ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ  และมีความพร้อมในการ

เผชิญเหตุมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบภายใน 
สามารถควบคุม ป้องกัน โรคระบาด โรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรค
ระบาด และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคระบาด ในพ้ืนที ่

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่ดีพร้อม มีความสุขสมบูรณ์ทางด้านพลานามัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกกำลังกาย การมีระเบียบวินัยในการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความรู ้ และทักษะ เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

4. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดูแลและรักษาผู้ที่ต้องการเลิก
จากการใช้ยาเสพติด 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ  และช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที ่

6. จัดให้มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล 
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❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เป้าหมาย 

1. ประชาชนในตำบลขนงพระ มีอาชีพ และรายได้เพ่ิมมากข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร  
3. มีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  

หรือการอื่น ๆ  เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและครอบครัว   
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมบทบาท สตรี เกษตรกร และประชาชน 
ให้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ในการพึ่งพาตนเองและครอบครัว โดยได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

1. สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
2. ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลเพิ่มพูนในตลาด

การค้า และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
3. รณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าในตำบล 
4. สนับสนุนส่งเสริมด้านอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 
เป้าหมาย 

1. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีดี มีมาตรฐาน และทันสมัย 
2. มีการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนในตำบล และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่

รู้จัก ถึงความเป็นอารยะธรรมอันดีงาม 
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2. สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านภาษาทางเลือก ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่ต้องมีองค์ความรู้ในการสื่อสาร ติดต่อกับสมาพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้านที่สิบประเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มี
มาตรฐาน และทันสมัย 

4. สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในตำบล และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัด
งานต่าง ๆ ทั้งงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้มาเยือน 

6. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขต
ชุมชนและท้องถิ่น การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และประสานของบประมาณเพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากหน่วยงานต่างๆ 

 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย 

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย ได้รับและสามารถเข้าถึง

สวัสดิการของรัฐที่รวดเร็ว และเท่าเทียมตามสิทธิที่พึงจะได้รับ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลขนงพระให้ดีขึ้น ในด้านการสงเคราะห์

สวัสดิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มศักยภาพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้านรายได้

หรืออาชีพเสริม 
3. ให้การบริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4. สำรวจ ตรวจสอบ และประสาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรับสวัสดิการจากภาครัฐ

ตามสิทธิที่พึงได้โดยเร็ว 
 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการ การกำกับดูแล บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักความยุติธรรม หลักธรรมาภิบาล และ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสร้าง
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วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี ปรองดอง ของบุคลากรภายใน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
นโยบายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

เป้าหมาย 
1. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี ปรองดอง ของบุคลากรภายใน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างภาพพจน์องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ด้วยการยอมรับ

เชื่อถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
2. สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีในหมู่คณะ 
3. ปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและด้วย

ความยุติธรรม 
 

2.4 เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือการก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

ภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้

มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ผ่านสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น เพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัย
พิบัติต่างๆ 

6. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
7. ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ

ประชาชน และสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 
8. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริ การสาธารณะที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน 

9. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
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10. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักร่วมกัน
ของประชาชนในชุมชน 

11. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม กำหนดทิศทาง
โดยชุมชน จัดการโดยชุมชน   

2.5 ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
2. ร้อยละของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
3. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
4. จำนวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จำนวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับ

การส่งเสริมการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลง 
8. ร้อยละของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง 
9. ร้อยละผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคระบาด ลดลง 
10. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 
11. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร/การประกอบอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
12. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
13. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารสาธารณะของท้องถิ่น 
14. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
15. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
16. ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
17. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18. ร้อยละของการป้องกันการทุจริต 
19. ร้อยละของการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

 
2.6 ค่าเป้าหมาย : 

1. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
2. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณ
ภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
8. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดการของชุมชน 
 
2.7 กลยุทธ์ : 

7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
1.กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ 

ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.กลยุทธ์ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุ
จำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน 

3.กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 

4.กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

5.กลยุทธ์การกระจายอำนาจและการตัดสินใจในทุกระดับ 

6.กลยุทธ์เสริมสร้างสมรรถนะให้บุคลากรในการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ได้ 
มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

7.กลยุทธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด  

2.กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

3.กลยุทธ์พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของ อสม. 

4.กลยุทธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดูแลและรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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5.กลยุทธ์เสริมสร้างมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ  และช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที ่

6.กลยุทธ์ในการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล 
7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.กลยุทธ์ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

2.กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและ
เพ่ิมพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่

รู้จัก  

2.กลยุทธ์สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านภาษาทางเลือก  

3.กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มี
มาตรฐาน และทันสมัย 

4.กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

5.กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร 

7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการสงเคราะห์สวัสดิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 

2.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

3.กลยุทธ์ด้านการให้การบริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4.กลยุทธ์ด้านการอำนวยการเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

7.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

2.กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพ่ิมขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

3.กลยุทธ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จะ

กำหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์) , แผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา, ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ ของประชาชน โดยดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม
ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม: 

แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2569 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็น ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564), แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี 
พ.ศ. 2564  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) , แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 
- 2570), แผนพัฒนาอำเภอปากช่อง  แผนพัฒนาตำบล  และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน โดย
กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
➢ ยุทธศาสตร์ที่  1  : ด้านความม่ันคง 

ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่  2  : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
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➢ ยุทธศาสตร์ที่  3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่  4  : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที ่ 5  : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 

➢ ยุทธศาสตร์ที่  5  : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
➢ ยุทธศาสตร์ที่  6  : ด้านการปรับสมดุลการพัฒนาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยง  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ ART City/ SAFE City) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
(นครราชสีมา,ชยัภูมิ,

บุรีรัมย์,สุรินทร์) 

แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล

ขนงพระ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่งตั่งยั่งยืน 

6. พัฒนาความรว่มมือและใช้
ประโยชน์จากขอ้ตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาที ่
4 : เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้าน
ความมั่นคง 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่งตั่งยั่งยืน 

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่
กับการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาที่ 
4 : เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าน
การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

2. แก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาที่ 
3 : พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 
 
 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.
2564 (นครราชสีมา,ชัยภูมิ,

บุรีรัมย,์สุรินทร์) 

แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลขนงพระ 

4 ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2  : ด ้าน
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการ
พ ั ฒน า แ ละ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ช ี ว ิ ต ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื ่อมล ้ำใน
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  7  : การพ ัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  7  : การพ ัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
 
 
 

1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ
ต ่อการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้ม ีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม 
3.  สร ้ า งความ เข ้ มแข ็ งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับ
ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ า น
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณา
การ 
5. ใช ้ โอกาสจากการพ ัฒนา
โคร งข ่ า ยคมนาคมขนส ่ งที่
เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาค
กลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที ่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค 
 
 
 

ประเด ็นการพัฒนาท ี ่  1 : การ
พ ัฒนาข ีดความสามารถในการ
แข่งข ันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป 
ประเด ็นการพัฒนาท ี ่  2 : การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประ เด ็นการพ ัฒนาจ ั งหวัด
นครราชสีมาที ่ 1 : สร้างเสริม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต 
และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ประ เด ็นการพ ัฒนาจ ั งหวัด
นครราชสีมาที่ 2 : ยกระดับการ
ท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อ
ภาคและภูมิภาค 
ประ เด ็นการพ ัฒนาจ ั งหวัด
นครราชสีมาที ่ 4 : เสริมสร้าง
ความม ั ่นคงในการพ ัฒนาคน 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประ เด ็นการพ ัฒนาจ ั งหวัด
นครราชส ีมาท ี ่  5  : ยกระดับ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  : การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : การ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ด้านสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.
2564 (นครราชสีมา,ชัยภมูิ,

บุรีรัมย์,สุรินทร์) 

แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลขนงพระ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 
 

2. แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล้ำทาง
สังคม 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : ยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาที ่4 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงในการพัฒนาคน 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม 
 
 

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับ
การแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 : การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาที ่6 : ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/ MICE City/ ART 
City/ SAFE City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการ
ปรับสมดุลการพัฒนาและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานะการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT )  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
ปัจจัยภายใน 

1.  ด้านการบริหาร 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีโครงสร้างส่วน
ราชการที่ชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และ
สามารถปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 
    - มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารตามลำดบั
ชั้น 

ปัจจัยภายใน 
1.  ด้านการบริหาร 
     - สายอำนวยการท้องถิ่น ไม่มีผู้ครองตำแหน่งตามกรอบ
อัตรากำลัง 
     - ขาดการรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
       

2.  ด้านระเบียบกฎหมาย 
     - ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
     - มีข้อบัญญัติเป็นกฎหมายที ่ใช้ในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯลฯ 
     - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้
เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 

2.  ด้านระเบียบกฎหมาย 
     - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉบับยังไม่
ครอบคลุม ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
     - ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นปัจจุบัน 

 

เป้าประสงค์  เป้าประสงค์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ   

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
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จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
3.  ด้านบุคลากร 
     - สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ และกำลงั
งบประมาณ 
     - ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งจากประชาชนในตำบลโดยตรง 
ทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  ด้านบุคลากร 
     -   พนักงานส่วนตำบลส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่นทำให้
ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 
     -   บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ใหม่ๆ ยังขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
     -   บุคลากรครองตำแหน่งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง 
     -    พนักงานส่วนตำบลมีการโอน (ย้าย) บ่อยทำให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

4.  ด้านงบประมาณ 
     - มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน 

4.  ด้านงบประมาณ 
     - มีงบประมาณไม่เพียงพอในกับการบริหารจัดการและ
การพัฒนาในด้านตา่งๆ 

5.  ระบบฐานข้อมูล 
     -    มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ครบทุกส่วนราชการ 
     -    มีระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล 
     -    มีเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
  

5.  ระบบฐานข้อมูล 
     -  ระบบคอมพิวเตอร์ยังมีความล่าช้า 
      -  ระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นอยู่
กับความแรงของสัญญาณที่ส่งมายังเคร่ืองรับ ไม่สม่ำเสมอ 
       - เว็บไซต์เป็นข้อมูลทีย่ังไม่ได้มีการอัพเดทให้เป็น
ปัจจุบนั 

6.  การประสานงาน 
     - มีแผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน และมีการบูรณาการ
จัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชอ่ืนอย่าง
สม่ำเสมอ 
     - เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุ่ด 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     - มีการใช้ application สำหรับการประสานงานที่รวดเร็ว 

6.  การประสานงาน 
      -  ประชาชนยังขาดการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
      -  ผู ้นำไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการติดต่อประสาน
เท่าที่ควร 

7.  ทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการทำงาน 
     -  สามารถใช้ทรัพยากรเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีอยู่ในการ
ทำงานได้อย่างคุ้มค่า 

7.  ทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการทำงาน 
     - ยังขาดการนำเครื่องมือ  เทคโนโลยี   อุปกรณ์ที่จำเป็น
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดอุปสรรคใน
การบริหารงาน 
     - พื้นที่อาคารสำนักงานมีความคับแคบ ไม่เอื ้อต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats) 
ปัจจัยภายนอก 

1.  ด้านการเมือง 
     - ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 

ปัจจัยภายนอก 
1.  ด้านการเมือง 
     -  มีการขัดแย้งด้านความคดิเห็น  และทัศนคตบิ้างแตไ่ม่
รุนแรง 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     -   มีการพัฒนาอาชีพกลุ่มต่าง ๆ  มีรายได้เพิ่มข้ึน 
     -   มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
     -   เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
     -   อยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่หลากหลาย 
     -   ม ีท ่องเท ี ่ยว โรงแรม ร ีสอร ์ท จำนวนมากและ
หลากหลายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 

  

     -   ขาดการสร้างกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     -  มีการกู้ยืมเงินทุน  และเป็นหนี้สินจำนวนมาก 
     -  สินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาสูง 
     -  ระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที ่ยวยังไม่ได้
มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
      -  ราคารับซื้อผลผลิตมีราคาต่ำไม่คุ้มกับการลงทุน 
      -  ขาดความต่อเนื ่องในการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.  ด้านสังคม 
     - การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
     -  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
     - มีประเพณีท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก
และหวงแหน 
    - มีทร ัพยากรทางธรรมชาติท ี ่หลากหลายและมี
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี 
    - มีวัดและสถานธรรมสามารถพัฒนาเสริมสร้างความ
พร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลได้ 

3.  ด้านสังคม 
      -  ขาดงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
      -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
         -  ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      -  ประชาชนยังวา่งงาน  และมีการศึกษาระดบัต่ำ 
      -  เกิดปัญหาความยากจน  คนพิการ  คนชรา  ขาดการ
ดูแล 
      - ประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย 
      - ค่านิยมดา้นวัตถุของประชาชนในพืน้ที่เพิ่มสูงขึน้เกิดเป็น
ภาระหนี้สิน 
      - ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มี
ปริมาณเพิ่มข้ึน ทำให้ไม่สามารถกำจัดได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล 
     - นโยบายของรัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนาองค์การ              
บริหารส่วนตำบล 
     - นโยบายสุขภาพถ้วนหนา้, โครงการเอ้ืออาทร                   
ต่าง ๆ  แก้ไขปัญหาความยากจน  เป็นตน้ 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล 
       -   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ล่าชา้ และไม่เพียงพอต่อการพฒันาหรือแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง 
       -   สินค้าที่ราคาตำ่ 
       -   มีการพัฒนา SME มากข้ึน ทำให้ขาดความสนใจ 
OTOP 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
     -  ความกา้วหน้าของ  IT  สามารถนำมาพฒันาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได ้
     -  ความก้าวหน้าของ  IT  เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
     -  การพัฒนา  IT  รวดเร็ว  ก่อให้เกิดการเลิกจ้างแรงงาน 
     -  ทำให้ต้องพึ่งพา  IT  มากกว่าการพึ่งพาตนเอง 
     - เกิดปัญหามลพิษ มลภาวะ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิต
จากเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม 
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3.2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยอาศัยข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประกอบการทบทวนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง  
และแนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำและมี
น้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส ่องสว ่างทางและที่
ส า ธ า ร ณ ะ ย ั ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการครอบคลุมพื ้นที ่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและสถานที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ทางและสถานที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมา สะดวก และได้
มาตรฐาน เพิ่มมากข้ึนและ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ จะ
ดำเนินการได้กต็่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรค  

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และมี
แนวโน้มโรคเรื้อรังลดลง 

3) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบรโิภคอาหารที่ปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่
อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ด้านคณุภาพชีวิต - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

5) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน 
น้ำท่ีไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำทีส่ะอาด
ถูกสุขลักษณะ 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และแนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

6 ) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครวั 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ด้านคุณภาพชีวิต - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

7) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- ด้านสังคมสงเคราะห ์ - ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการดำรงชีวิตและ
ทั่วถึง 

8) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพตดิ และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

- ด้านสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

9) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป  
ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี   

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 
๓๕ ข้ึนไปไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

10) ประชากรที่สูบบหุรี ่
ดื่มสรุา 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึน
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดและ
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และแนวโนมอนาคต 

3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

3) มีการมั่วสุม การค้ายา
เสพติด และปญัหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตเุบื้องต้น 

4. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

1) พื้นที่ท่ียังไม่มีการบริการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูก
วิธีและปลอดภัย 

-ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ในพื้นที่ 

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

 
 

- มีการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี   

5. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืม คงอยู่
สืบไป 
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ส่วนที่ 3  
การนำแผนไปพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 การนำแผนไปสู่ การปฏิบัติขององค์การบริหารส่ วนตำบลขนงพระ ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนด โดยผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการ
จัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างงแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                                                     หน้า | 52      

3.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความ

มั่นคง 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลัด 
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด 
องค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนงพระ 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการ

พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัด 
องค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนงพระ 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ด้านสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  ด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัด 
องค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนงพระ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการ
ปรับสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

 

แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง 
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 
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ผ.๐๑ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ด้านความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานการเกษตร ๖ ๙๔๕,๐๐๐ ๖ ๙๔๕,๐๐๐ ๖ ๙๔๕,๐๐๐ ๖ ๙๔๕,๐๐๐ ๖ ๙๔๕,๐๐๐ ๓๐ ๔,๗๒๕,๐๐๐ 
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๓ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐ ๔ 50,000 ๑๖ 17๐,๐๐๐ 

๑.๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ 
รวม ๑๒ 1,035,000 12 1,035,000 12 1,035,000 12 1,035,000 13 1,235,000 ๖๑ ๕,19๕,๐๐๐ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

15 420,000 15 420,000 15 420,000 15 420,000 15 420,000 75 2,100,000 

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 14 2,035,000 14 2,035,000 14 2,035,000 14 2,035,000 14 2,035,000 70 10,175,000 
รวม 29 2,455,000 29 2,455,000 29 2,455,000 29 2,455,000 29 2,455,000 145 12,275,000 

๓. ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000 
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

๓.๓ แผนงานการเกษตร 16 700,000 20 815,000 22 865,000 21 845,000 21 845,000 100 4,070,000 
รวม 20 770,000 24 885,000 26 935,000 25 915,000 25 915,000 120 4,420,000 

๔. ด้านสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม 
๔.๑ แผนงานการศึกษา 28 9,315,000 28 9,315,000 28 9,315,000 28 9,315,000 29 9,385,000 141 46,645,000 
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

16 1,325,000 19 1,385,000 21 1,415,000 21 1,415,000 21 1,415,000 98 6,955,000 

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 21 9,249,000 15 29,554,000 12 8,310,000 7 4,865,000 8 5,186,000 63 57,164,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

101 94,018,800 57 61,785,600 41 62,453,900 44 57,290,000 51 94,236,950 294 369,785,250 

๔.๕ แผนงานการเกษตร 6 200,000 7 210,000 8 230,000 8 230,000 7 220,000 36 1,090,000 
รวม 172 114,507,800 126 102,249,600 110 81,723,900 108 73,115,000 116 110,442,950 632 481,639,250 

๕. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000 
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 30 750,000 

รวม 9 230,000 9 230,000 9 230,000 9 230,000 9 230,000 45 1,150,000 
6. ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 2,360,000 13 2,360,000 13 2,360,000 13 2,360,000 12 1,760,000 64 11,200,000 
๖.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

4 610,000 4 610,000 4 610,000 4 610,000 4 610,000 20 3,050,000 

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

๖.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000 

รวม 19 3,005,000 19 3,005,000 19 3,005,000 19 3,005,000 18 2,405,000 94 14,425,000 
รวมทั้งสิ้น 261 121,602,800 219 109,859,600 205 89,383,900 202 80,755,000 210 117,502,950 1,097 519,104,250 
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ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้หา
ยากแก่นักเรียน 

โรงเรียนในเขต
ตำบลขนงพระ 

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

พันธุ์ไม้ได้รับ
การอนุรักษ์ 

งานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

เพ่ือดำเนิน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ 
อบต. 

โครงการ 
อพ.สธ.ตำบล 
ขนงพระ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์
มากขึ้น 

ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ 

งานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือป้องกันแนว
ตลิ่งพัง ทรุด เป็น
สาเหตุให้น้ำตื้น
เขิน 

จัดกิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝก 
หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของการปลูก
หญ้าแฝก 

แก้ปัญหาน้ำ
ตื้นเขินได้มาก
ขึ้น 

งานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 

4 โครงการน้ำคือชีวิต : 
ศาสตร์พระราชา
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

เพื่อจัดหาที่ว่างเปล่า
ทำแปลงเกษตร
ผสมผสานและพัฒนา
แหล่งน้ำให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
พอเพียงจัดประชุม
ประชาคมคัดเลือกคน
ยากจนที่มีความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองเข้าตาม
กินในแปลงที่ดินตาม
แนวทางเกษตร
ผสมผสาน 

ตำบลขนงพระ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
จัดสรรที่ดินทำ
กิน 

ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพและที่
ทำกินสร้าง
ความมั่นคง
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทาง
พระราชดำริ 

เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน 

ตำบลขนงพระ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

6 โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสร้างอาชีพ
และสร้างแนวคิด
ตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
ตำบลขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

งานส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) 

เพื่อจัดต้ังศูนย์
ประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ังประจำ
ตำบลในการให้
ความรู้
ประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ังไปสู่
ตำบลและหมู่บ้าน
ผ่านการจัดเวทีให้
ความรู้ควบคู่การจัด
กิจกรรมของชุมชน 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์
อำนวยการใน
การสนับสนุน
การดำเนินการ
ของศูนย์
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
ตามหน้าที่และ
อำนาจของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
พลเมืองอาสา 
กกต. 

มีสถานท่ีติดต่อ
ประสานงาน
และสามารถ
ดำเนินกิจกรรม
และให้ความรู้
ประชาธิปไตย
และการ
เลือกต้ังไปสู่
ตำบลและ
หมู่บ้าน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
สำนักปลัด 

8 โครงการหมู่บ้าน
พลเมืองคุณภาพ 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้
ประชาธิปไตย
ให้กับหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
ตำบลขนงพระ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ประชาธิปไตย
และตระหนัก
ถึงหน้าที่
พลเมืองที่ดี 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้บนวิถี
ประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ประชาชนใน
ตำบลขนงพระ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การอบรม 

เยาวชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สำนักปลัด 

10 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
เสนอปัญหา ความ
ต้องการ ผ่านเวที
ประชาชน เพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ตำบลขนงพระ 

- - - - 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็น เสนอ
ปัญหา ความ
ต้องการ 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ์งาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานของ อบต.ขนง
พระ 

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

12 โครงการกิจกรรม
การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและ
แสดงเจตนารมณ์ใน
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

อบต.ขนงพระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของการติด
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ปัญหาการทุจริต
ลดลง 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

13 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหาร 
และ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารและ
และสมาชิก อบต. 
ขนงพระ มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

อบต.ขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้บริหาร 
และ สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น  

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 61 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการตั้งด่าน
ชุมชนช่วง 7 วัน
อันตรายลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพ่ือตั้งด่านภายใน
ชุมชนช่วง 7 วัน
อันตรายแก้ไข
ปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ด่านชุมชน
ตำบลขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุใน
ชุมชนลดลง 

สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในชุมชนได้ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

15 โครงการสวม
หมวกนิรภัย
ปลอดภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและ
ตระหนักถึงความ
อัตรายจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 

จัดกิจกรรม
อบรมให้
ความรู้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ถึงอันตรายจาก
การไม่สวม
หมวกนิรภัย
และให้
ความสำคัญใน
การปฏิบัติตาม
กฎจราจรมาก
ขึ้น 

งานจราจร 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 62 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพ่ือจัดฝึกอบรม
ทวนความรู้ และ
ทักษะให้กับ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

อปพร. 
ตำบลขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน 
อปพร. ที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

อปพร. ตำบล
ขนงพระ มี
ความรู้และ
ทักษะเพ่ิมข้ึน 
และสามารถนำ
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

17 โครงการเด็ก
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้
ความรู้กับเด็ก
นักเรียนในตำบล
ขนงพระ 

นักเรียน      
ในตำบลขนง
พระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียนที่
เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุเพลิงไหม้
และสามารถ
ป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดได้ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

18 โครงการอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

อบต.ขนงพระ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวนผู้
เข้าฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 63 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติ 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติแก่ผู้นำ
ชุมชน 

อบต.ขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน   
ผู้เข้าอบรม 

ผู้นำชุมชนมี
ความรู้สามารถ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อพบ
ภัยธรรมชาต ิ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

20 โครงการอบรม
และพัฒนาการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้
ความรู้พัฒนาการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
พนักงาน 

อบต.ขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของพนักงาน
ที่เข้าอบรม 

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

21 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ตำบลขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มาก
ขึ้น 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 64 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ตำบลขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มาก
ขึ้น 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

23 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นป้องกัน  
ไฟป่า 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดทำ
แนวกันไฟและ
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าให้กับ
ประชาชนในตำบล
ขนงพระ 

ตำบลขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้
เข้าฝึกอบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
สามารถทำแนว
ป้องกันไฟป่าได้ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

24 โครงการอุดหนุน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอำเภอ
ปากช่อง 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
อำเภอปากช่อง 

อำเภอปากช่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้เงิน
อุดหนุนอำเภอ
ปากช่อง 

สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบภัยต่างๆ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 65 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ภัย
พิบัติและผู้ประสบ
สาธารณภัยอื่นๆ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ 

ผู้ประสบภัยใน
ตำบลขนงพระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ประสบสา
ธารณภัย 

ผู้ประสบสา
ธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 

26 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
(สถานที่กลาง) 
อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
(สถานที่กลาง) 
อำเภอปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
(สถานที่กลาง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของการจัดตั้ง
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
(สถานที่กลาง)
อำเภอปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 
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ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีจิตสำนึก
ความเป็นชาติ
ร่วมกัน มีความ
ตระหนักสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
เกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ใน
ความเป็นชนชาติ
ไทยฯ 

จัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกความ
เป็นชาติร่วมกัน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 
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ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการฝึกทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ขนงพระ 

เพ่ือฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจำ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
การฝึก
ทบทวน 

ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระได้รับการ
ทบทวนความรู้ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
สำนักปลัด 
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ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือลดจำนวน
ผู้ป่วยและควบคุม
การเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนผู้ป่วย
จากโรค
ไข้เลือดออก
ในตำบลขนง
พระลดลง
ร้อยละ 80  

ลดจำนวนผู้ป่วย
จากโรค
ไข้เลือดออก 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

เพ่ือจัดอบรม
พัฒนาความรู้ของ 
อสม. และ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
สาธารณสุขมูลฐาน
ในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

อสม. จำนวน 
15 หมู่บ้าน 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร้อยละ 80 
ของ อสม. 
ตำบลขนง
พระท่ีเข้าร่วม
การอบรม 

อสม. ได้รับ
ความรู้และ
งบประมาณ
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการป้องกัน
การจมน้ำ 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้
ความรู้พัฒนา
ทักษะในการ
ป้องกันการจมน้ำ 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม  

จำนวนผู้เสียชีวิต
จากการจมน้ำ
ลดลง 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

32 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์
เลี้ยง 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระสุนัข
และแมวใน
ตำบลขนงพระ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ดำเนินการ
เพ่ือป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าในตำบล
ขนงพระ 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดไอโอดีน 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การอบรม  

จำนวนผู้ป่วยจาก
การขาดไอโอดีน
ในตำบลขนงพระ
ลดลง 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

34 โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานและ
บริหารจัดการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน       
การดำเนินงาน
จัดบริการและให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

ประชาชน ผู้ป่วย 
และผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ได้รับ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินอย่าง
ถูกต้อง 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 71 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการเงิน
อุดหนุนสำหรับ
สำรวจข้อมูลสัตว์
และข้ึนทะเบียน
สัตว์ปลอดโรคตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวละ 6 บาท 

อาสาสมัครท่ี
เป็นผู้ดำเนินการ
สำรวจจำนวน
สุนัขและแมว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
สุนัขและแมว
ที่สำรวจ  

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 72 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือดำเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ตัวละ 
30 บาท 

อาสาสมัครท่ี
เป็นผู้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าน
กับสุนัขและแมว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของการฉีด
วัคซีนสุนัข
และแมว  

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 73 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนให้
หมู่บ้านดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านใน
ตำบลขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของเงิน
อุดหนุน  

ประชาชนใน
ตำบลขนงพระได้
ร่วมดำเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

38 โครงการพัฒนา
ความรู้ในการคัด
แยกขยะสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย 

เพ่ืออบรมพัฒนา
ความรู้ในการคัด
แยกขยะสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของ
การคัดแยกขยะ
และส่งเสริมให้
ปริมาณขยะใน
ตำบลลดลง 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 74 

 

ผ.02 
 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์เฝ้าระวัง
มลพิษจัดการ
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจัดอบรมสร้าง
จิตสำนึกในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์เฝ้า
ระวังมลพิษจัดการ
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านใน
ตำบลขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การอบรม  

ประชาชนในตำบล
ขนงพระเกิด
จิตสำนึกร่วมในการ
ส่งเสริมอนุกรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระวังมลพิษ 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

40 โครงการพัฒนา
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือสมทบ
งบประมาณการ
ดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

คณะกรรมการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
ขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของการ
สมทบ
งบประมาณ 

อบต.ขนงพระ มี
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 75 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ 

เพ่ือจัดซื้อถังขยะ ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดซื้อถังขยะ  

ประชาชนในตำบล
ขนงพระมีถังขยะ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

42 โครงการควบคุม
โรคติดต่อฉุกเฉิน
และโรคอุบัติใหม่ 

เพ่ือลดจำนวน
ผู้ป่วยและควบคุม
การเกิดโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ 

ประชาชนที่
อาศัยในตำบล
ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้ป่วยจาก
โรคติดต่อ
ฉุกเฉินและ
โรคอุบัติใหม่
ลดลง 

ป้องกันและลด
จำนวนผู้ป่วยจาก
โรคติดต่อฉุกเฉิน
และโรคอุบัติใหม่ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 76 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการเสริมสร้าง
บทบาทและหน้าที่
สตรีให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมนำ
ครอบครัวสู่ยุค
โลกาภิวัตน ์

เพื่อให้ความรู้เพิ่ม
พลังความเข้มแข็ง
ของสตรีให้มี
บทบาทหน้าท่ีของ
ความเป็นแม่ เพื่อ
นำครอบครัวให้เป็น
ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง
มีภูมิต้านทานจาก
ปัญหาต่างๆ ใน
สังคมได้ 

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
แม่บ้าน สตรี 
ที่เข้าร่วมการ
อบรม  

สตรีในหมู่บ้าน 
ตำบล มีความ
เข้มแข็งมากข้ึน 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
สำนักปลัด 

44 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ภายในตำบล 

เพื่อจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ภายในตำบลขนง
พระ 

กลุ่มสตรี
แม่บ้านตำบล
ขนงพระ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้
เข้าฝึกอบรม 

กลุ่มสตรีแม่บ้านมี
ความรู้และพัฒนา
อาชีพได้มากข้ึน 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
ทำรองเท้า หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับชุมชน
บ้านประดู่บาก 

หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม  

เพ่ือสร้างรายได้
ภายในชุมชนและ
ในครอบครัว 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 
สำนักปลัด 

46 โครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อรายได้
เสริมของประชาชน
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้และเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้
เข้าฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการสำรวจ
ศึกษาพืชสมุนไพรสู่
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการปลูก
สมุนไพรและ
เผยแพร่ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

ประชาชน    
อสม. และ 
เยาวชน  

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน    
อสม. และ 
เยาวชน ที่เข้า
ร่วมการ
อบรม  

มีแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรและ
สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
รายได้ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

48 โครงการส่งเสริม
เกษตรกรผลิตพืช
อินทรีย์ 

เพ่ือให้เกษตรกร
ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

กลุ่มเกษตรกร
หมู่ที่ 9 และ 
หมู่ที่ 13 

35,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการตลาดสี
เขียว 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มผู้
ปลูกพืชปลอดภัย
ให้มีตลาดค้าขาย
สินค้าการเกษตรที่
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

เกษตรกรตำบล
ขนงพระ  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

กลุ่มเกษตรกรมี
ตลาดจำหน่าย
สินค้าเการ
เกษตรมากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

50 โครงการฝึกอบรม
เกษตรผสมผสาน
ยุวเกษตรตำบล
ขนงพระ 

เพ่ือสนับสนุนใน
การร่วมกลุ่มและ
จัดตั้งกลุ่มยุว
เกษตร 

อบต.ขนงพระ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มยุวเกษตร
ตำบลขนงพระที่
เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีความรู้
ด้านเกษตรและ
เกิดการรวมกลุ่ม
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการผลิตปุ๋ย
หมักจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้ด้านการ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวิ
ภาพ 

กลุ่มเกษตรกร
ตำบลขนงพระ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
ได้มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

52 โครงการอบรม
พัฒนาเกษตรกร
ทางเลือก 

เพ่ือเสริมสร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

ประชาชนและ
เยาวชนตำบล
ขนงพระ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ประชาชน
เยาวชนมีอาชีพ
เสริมหรืออาชีพ
หลัก 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

53 โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้
อย่างมั่นใจ 

เพ่ืออบรมให้
เกษตรกรรู้วิธีการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

กลุ่มเกษตร
ตำบลขนงพระ 

- - 20,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรผู้เข้า
รับการอบรม 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ผลิตพืช
ปลอดภัย 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการศูนย์
ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช 

เพ่ือการขยายเชื้อ
ราบิวเวอร์เรียและ
อ่ืนๆ 

ตำบลขนงพระ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกร
สามารถป้องกัน
และกำจัด
ศัตรูพืชได้มาก
ขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

55 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต
พืชไร่เศรษฐกิจ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนด้าน
การเกษตรและลด
ต้นทุนการผลิตโดย
ส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจสำคัญให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ตำบลขนงพระ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

เพ่ือเพ่ิม
ผลตอบแทน
ด้านการเกษตร
และลดต้นทุน
ทางการเกษตร
โดยส่งเสริมการ
ผลิตพืช
เศรษฐกิจสำคัญ
ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการศึกษาดู
งานการเลี้ยงโค
เนื้อโคนม 

เพ่ือปรับปรุงพันธุ์
โคเนื้อ โคนม 

ตำบลขนงพระ - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของเกษตรกรผู้
เข้ารับการ
อบรม 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้
ความสามารถ
ในการปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อ โค
นม ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

57 โครงการรักษ์ตะ
กองรักษ์คลอง
บ้านเรา 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้เด็กและ
เยาวชนและ
อนุรักษ์ตัวตะกอง 

อบต.ขนงพระ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ตัวตะกองและ
ลำตะคองได้รับ
การอนุรักษ์ 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 

58 โครงการกลุ่ม
พิทักษ์อนุรักษ์น้ำ
เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายนัก
อนุรักษ์ลำตะคอง 

ตำบลขนงพระ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของภาคีเครื่อง
ข่ายนักอนุรักษ์
ลำตะคองเพ่ิม
มากขึ้น 

แม่น้ำลำตะคอง
ได้รับการดูแล
รักษา 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 83 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการวิจัยดิน เพ่ือศึกษาและ
วิจัยดินภาค
การเกษตร 

ตำบลขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของการวิจัยดิน 

การเพาะปลูกได้
ผลิตเพ่ิมข้ึน มี
คุณภาพดี 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

60 โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพการ
ปั้นกระถางต้นไม้ 

เพ่ืออบรมพัฒนา
อาชีพให้กับกลุ่ม
เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจ 

อบต.ขนงพระ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

กลุ่มเกษตรและ
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

61 โครงการประชุม
ประชาคมจัดทำ
แผนเตรียมความ
พร้อมเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยแล้ง
ด้านการเกษตร 

เพื่อประชุม
ประชาคมจัดทำ
แผนเตรียมความ
พร้อมเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยแล้ง
ด้านการเกษตร 

หมู่ที่ 
4,6,7,8,9,15 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมประชุม
ประชาคม 

มีแผนรองรับ
ความเสี่ยงจาก
ภัยแล้งด้าน
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 84 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการศึกษาดู
งานการปลูกมัน
สำปะหลังแบบหยด
น้ำ 

เพ่ือศึกษาดูงานการ
ปลูกมันสำปะหลัง
แบบหยดน้ำ 

วิสาหกิจชุมชน
มันสำปะหลัง
แปลงใหญ่
ตำบลขนงพระ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 90 
ของวิสาหกิจ
ชุมชนมัน
สำปะหลัง 

วิสาหกิจชุมชน
มันสำปะหลัง
แปลงใหญ่
ตำบลขนงพระ
สามารถนำ
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ภาคเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

63 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ทำก้อนเชื้อเห็ดโคน 

เพ่ือฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำ
ก้อนเชื้อเห็ดโคน 

กลุ่มเกษตรกร
ตำบลขนง
พระ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

กลุ่มเกษตรตำบล
ขนงพระได้รับ
ความรู้การทำ
ก้อนเชื้อเห็ดโคน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

64 โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตำบล
ขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
มั่นคง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 85 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้าน
การเกษตร 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้าน
การเกษตร 

เกษตรกรใน
ตำบลขนง
พระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 
 

เกษตรกร
ผู้ประสบภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

66 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

จัดกิจกรรม
การปลูกป่า 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 
ของการปลูก
ป่า 

มีพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ิมข้ึน 

งานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำนักปลัด 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 86 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้
เกษตรกรในพ้ืนที่
ตำบลขนงพระ 

เกษตรกรใน
ตำบลขนง
พระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ผลผลิตมาก 
ราคาดี 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

68 โครงการมันไม่แคร์
เพลี้ยแป้ง 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเพลี้ย
แป้งในมัน
สำปะหลัง 
 

เกษตรกรใน
ตำบลขนง
พระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหาเพลี้ย
แป้งในมัน
สำปะหลังหมด
ไป 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

69 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือลดต้นทุนการ
ลงทุนปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรภายใน
ตำบล 

เกษตรกรใน
ตำบลขนง
พระ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรลด
ต้นทุนการผลิต
ได้ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักปลัด 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 87 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับ
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
รักคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
เยาวชนเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันของ
สังคม 

จัดอบรม
โครงการค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สำหรับเด็ก
และเยาวชน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ  

เด็กและเยาวชน
มีจิตสำนึกรัก
คุณธรรม
จริยธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมท่ีดี 

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

71 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่งเสริม พัฒนา
บุคลากร ให้
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การอบรม 
สัมมนา และ
ศึกษา ดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิด
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

การเรยีนการสอน
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และผลิตสื่อ 

เพ่ือจัดหาสื่อการ
เรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้สำหรับเด็ก 

ศพด.อบต.ขนง
พระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวนสื่อ
และอุปกรณ์
การเรียนรู้
สำหรับเด็ก 

มีสื่อและ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพียงพอสำหรับ
เด็ก 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

73 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือสนับสนุนเป็น
เงินอุดหนุน
สำหรับการ
ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

อุดหนุน
โรงเรียน
ภายในเขต
ตำบลขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของเงินอุดหนุน 

โรงเรียนภายใน
เขตตำบลขนง
พระได้รับการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมการ
พัฒนา
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการท้องถิ่น
ขนงพระรักการ
อ่าน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
สถานที่สำหรับ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

ตู้หนังสือ
ประจำหมู่บ้าน 

- - - - 70,000 ร้อยละ 90 
ของตู้หนังสือ
ประจำหมู่บ้าน 

เด็กและ
เยาวชนมี
สถานที่สำหรับ
การเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

งานศึกษาไม่
กำหนดระดับ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

75 โครงการจัด
การศึกษาสำหรับ
เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เพ่ือจัดการศึกษา
สำหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 

ศพด.ในสังกัด
อบต.ขนงพระ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของการจัด
การศึกษา
สำหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์สมวัย 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

76 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ขนงพระ 

จัดตั้งสภาเด็ก
และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของการจัดตั้ง
สภาเด็กและจัด
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนกล้าคิด
กล้าแสดงออก
มากขึ้น 

งานศึกษาไม่
กำหนดระดับ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  

เพ่ือสนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวันสำหรับ 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.ขนงพระ 

จัดหาอาหาร
กลางวันท่ี
สะอาด ถูก
สุขอนามัย ให้
เด็กปฐมวัย 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.ขนงพระ 
ครบตาม
จำนวน  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 
ของเงินอุดหนุน  

เด็กปฐมวัยได้
รับประทาน
อาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 
สะอาด 
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

78 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสำหรับ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.)) 

เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนค่า
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียน
การสอนของ 
ศพด. 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียน
การสอนให้เด็ก
ปฐมวัยของ 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.ขนงพระ 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 100 
ของเงินอุดหนุน 

การเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(สำหรับอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) )  

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณ
สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวันให้เด็ก
นักเรียน 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นท่ี
ตำบลขนง
พระครบทุก
โรงเรียน  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 100 
ของเงิน
อุดหนุน  

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่ถูก
หลัก
โภชนาการ 
สะอาด 
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

80 โครงการวัน
สำคัญของชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
วันสำคัญต่างๆ 
ของชาติให้เด็ก
ปฐมวัย ศพด. 
ในสังกัด อบต.
ขนงพระ 

จัดกิจกรรม
วันสำคัญของ
ชาติให้เด็ก
ปฐมวัย และผู้
ท่ีเกี่ยวข้องใน 
ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของการจัด
กิจกรรมวัน
สำคัญของ
ชาติ 

เด็กปฐมวัย
ทราบถึง
ความสำคัญ
ของวันสำคัญ
ต่างๆ ของชาติ 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือเป็น
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้
เด็กปฐมวัย 
ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 
และนักเรียน 
สังกัด สพฐ. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 
ของ
ค่าอาหาร
เสริม (นม)  

เด็กปฐมวัย
และนักเรียน 
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
ครบถ้วน 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

82 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมให้
เด็กปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ ศพด. 
สังกัด อบต.
ขนงพระ ได้
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
ปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ดีเด่น 

เพ่ือพัฒนา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ให้ได้มาตรฐาน  

ศพด.สังกัด
อบต.ขนงพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของการ
พัฒนา
มาตรฐาน 

พัฒนาศูนย์  
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานมาก
ขึ้น  

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

84 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชนตำบล
ขนงพระ มี
ความเข้มแข็ง
และเสริมสร้าง
ความรักความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่างๆ 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการซ้อม
แผนป้องกัน
อัคคีภัยสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือฝึกอบรม
และซักซ้อม
เตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จัดกิจกรรมซ้อม
แผนป้องกัน
อัคคีภัยให้เด็ก
ปฐมวัยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ที่
เก่ียวข้องของ 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
ปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง
ของ ศพด. ใน
สังกัด อบต.
ขนงพระ มี
ความปลอดภัย
เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

86 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถ่ิน
ไทยผ่านการเล่น 

เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย
ครบท้ัง 4 ด้าน 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก
เล็กของ ศพด. 
ในสังกัด อบต.
ขนงพระ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
ปฐมวัยที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยผ่านการ
เล่น 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการจัดหา
สื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เพ่ือจัด
โครงการ
พัฒนาและ
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
ปัญหา
ทางด้านการ
คิดคำนวณวิชา
คณิตศาสตร์ 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนขนง
พระใต้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนขนง
พระใต้ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

88 โครงการส่งเสริม
ทักษะด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงการปลูก
หม่อนเบอรี่และ
แก้วมังกร 

เพ่ือให้นักเรียน
นำความรู้ วิธี
คิด และการ
ปฏิบัติไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนขนง
พระเหนือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนขนง
พระเหนือ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และนำความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพตาม
วิถีชีวิตในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
สร้างงานและ
อาชีพให้กับ
นักเรียนมี
อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้แก่
ตนเองและ
ครอบครัว 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเองลำ
ตะคอง 5  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
ลำตะคอง 5 

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้
และมีทักษะใน
การพัฒนา
อาชีพ 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

90 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ดนตรีดุริยางค์ 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้พัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ
ในด้านดนตรี 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองตะกู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองตะกู 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพด้าน
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการจัดการ
เรียนการสอนใน
ยุค New 
Normal 

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนใน
ยุค New 
Normal ให้กับ
ครูผู้สอนและ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
เขาจันทน์
หอม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
เขาจันทน์
หอม 

การจัดการ
เรียนทางไกล
และการเรียน
ออนไลน์ที่
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

92 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนและ
อยู่ในระเบียบ
วินัย ส่งเสริมให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
เด็ก  

จัดโครงการ
วันเด็ก
แห่งชาติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของการจัด
กิจกรรม 

เด็กรู้จักหน้าที่
ของตนและอยู่
ในระเบียบวินัย 
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของเด็ก 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 98 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ
ผ่านระบบ 
DLTV และ 
DLIT 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
ผ่านระบบ 
DLTV และ 
DLIT 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
ลำตะคอง 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการให้
เงินอุดหนุน
โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง
ลำตะคอง 5 

เด็ก นักเรียน 
มีทกัษะ 
ความรู้ มาก
ขึ้น 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

94 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือจัดจ้างครูพ่ี
เลี้ยงและวัสดุ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
(ปัจจัยพื้นฐาน) 
ชุดนักเรียน 

โรงเรียนใน
ตำบลขนง
พระ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของการจัด
จ้างครูและ
วัสดุอุปกรณ์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรม 

เด็กได้
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

96 โครงการสนาม
เด็กเล่น สร้าง
ปัญญา 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นให้กับ 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.ขนงพระ 

จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง
สนามเด็ก
เล่นให้กับ 
ศพด. ใน
สังกัด อบต.
ขนงพระ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
ของการ
จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง
สนามเด็ก
เล่น 

ศพด.ในสังกัด
อบต.ขนงพระ
มีสนามเด็ก
เล่นที่มั่นคง 
ปลอดภัย 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-การคัดกรอง
นักเรียน 
-ประชุมผูป้กครอง 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพนัธ ์
-วิจัยชั้นเรียน 

เพ่ือจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ศพด.ใน
สังกัด อบต.
ขนงพระ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กในศพด.
สังกัดอบต.ขนง
พระ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมี
คุณภาพสอดคล้องกับ
บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

98 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
-การประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์ฯ 
-การนิเทศติดตาม 

เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพของ 
ศพด. ใน
สังกัด อบต.
ขนงพระ 

ศพด. ใน
สังกัด อบต.
ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
การประกัน
คุณภาพภายใน 

ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและ
มาตรฐานของ  สมศ. 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี
และมีน้ำใจ
นักกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์
ตำบลขนงพระ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ 

เกิดความ
สามัคคีของ
ประชาชนใน
ตำบลขนงพระ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในเชื่อม
สัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
ร่างกาย ออก
กำลังกาย หรือ
เล่นกีฬา เพื่อ
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง สมวัย 

จัดการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
เชื่อมสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือสร้าง
สุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
สมวัย 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
เข้าร่วม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของการจัด
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ประเพณี
ท้องถิ่น และ
อยากจะ
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

102 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ร่วมงานสบืสาน
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจัด
กิจกรรมสืบ
สาน
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีของ
ไทยได้รับการ
อนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 103 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการจัดงาน
พระราชพิธี งาน
พิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น
หรืองานอ่ืนๆ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณี
โบราณและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการ
สืบทอด
ประเพณีและ
ได้บุญกุศลจาก
การร่วม
ประเพณี 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของการจัด
งานพระราช
พิธี งานพิธี 
และงาน
ประเพณี
ท้องถิ่นหรือ
งานอ่ืนๆ 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี
โบราณและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

104 โครงการจัดทำ
ศูนย์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือจัดทำเป็น
ศูนย์เรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดทำศูนย์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 104 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน 
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน 
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณี
โบราณและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

106 โครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
ของไทยให้คง
อยู่ 

จัดกิจกรรม 
โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
ของไทยได้รับ
การอนุรักษ์สืบ
ทอด 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 105 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดมี้
ความรู้และเกิด
ความตระหนัก
ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

108 โครงการจัด
นิทรรศการ
แสดงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตำบล
ขนงพระ 

เพ่ือจัด
นิทรรศการ
แสดงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ตำบลขนงพระ 

จัดนิทรรศการ
แสดงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
นิทรรศการ 

ประชาชนไดมี้
ความรู้และเกิด
ความตระหนัก
ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 106 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
ของไทยให้คง
อยู่ 

จัดกิจกรรม 
โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
ของไทยได้รับ
การอนุรักษ์สืบ
ทอด 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

110 โครงการยุวสภา
วัฒนธรรมและ
กลุ่มอาสา
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมตำบล 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สำหรับยุวสภา
วัฒนธรรมและ
กลุ่มอาสา
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม
ตำบล 

จัดกิจกรรม
ยุวสภา
วัฒนธรรมและ
กลุ่มอาสา
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมี
ความตระหนัก
ในความสำคัญ
ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 107 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือสืบสานวัน
สำคัญทาง
ศาสนาของไทย
ให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น วัน
อาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนเกิด
ความตระหนัก
ในความสำคัญ
ของวันสำคัญ
ทางศาสนา 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

112 โครงการส่งเสริม
ทำนุบำรุง
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือทำนุบำรุง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ 

จัดกิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมี
ความตระหนัก
ให้ความสำคัญ
ในส่งเสริมทำนุ
บำรุงศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นมากขึ้น 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 108 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย    
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการ
วิเคราะห์น้ำ
บาดาล 

เพ่ือวิเคราะห์น้ำ
บาดาลในการวัดค่า
คุณภาพให้ปอดภัย
สำหรับอุปโภค 

ตำบลขนง
พระ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของการ
วิเคราะห์น้ำ 

น้ำบาดาลมีความ
สะอาดปลอดภัย
เหมาะกับการ
อุปโภคมากขึ้น 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนกองช่าง 

114 โครงการอาสา
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

ชุมชน
ต้นแบบ 1 
หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของอาสา
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตสำนึกใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

115 โครงการ
สำรวจข้อมูล
ด้านการเกษตร 

เพ่ือสำรวจข้อมูล
ด้านการเกษตร 

ตำบลขนง
พระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของการ
สำรวจ
ข้อมูลด้าน
การเกษตร 

ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 109 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 โครงการวิจัยดิน เพ่ือวิเคราะห์ดิน
และลดต้นทุนการ
ผลิต 

ตำบลขนงพระ - 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละ 80 
ของการวิจัย
ดิน 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนการ
ผลิตได้มาก
ขึ้น 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

117 โครงการรักษ์ 
ตะกองรักษ์
คลองบ้านเรา 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้เด็กและเยาวชน 

อบต.ขนงพระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ตัวตะกอง
เพิ่มข้ึนและ
คลองสะอาด 

ตัวตะกอง
และแม่น้ำลำ
ตะคองได้รับ
การอนุรักษ์ 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

118 โครงการกลุ่ม
พิทักษ์อนุรักษ์
น้ำเพื่อ
การเกษตร 

เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายนัก
อนุรักษ์ลำตะคอง 

ตำบลขนงพระ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
กลุ่มภาคี
เครือข่าย
อนุรักษ์น้ำ
เพื่อ
การเกษตร 

ทรัพยากรป่า
ไม ้ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 110 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนัก
อนุรักษ์น้อย 

เพื่อฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกการเป็น
นักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่
เด็กและเยาวชน
ภายในตำบล 

ตำบลขนงพระ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้ฝึกอบรม 

เยาวชนมีจิตสำนึก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

120 โครงการ
ถ่ายทอด
ความรู้
วิทยาการ
ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

เพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ตำบลขนงพระ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของ
พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้นำ
ชุมชน และ
ประชาชน
ท่ัวไปท่ีเข้า
ร่วม 

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
ท้องถิ่นและเกิด
ความรักใน
ทรัพยากร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 111 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการจัดทำ
บอร์ด/ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

1.เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 
2.เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการท่องเที่ยว
ให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
3.เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเที่ยวของ
ตำบลขนงพระให้
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการจัดทำ
บอร์ด/ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

1.นักท่องเที่ยวไดร้ับ
การอำนวยความ
สะดวกมากข้ึน 
2.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
3.แหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบลขนงพระให้
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 112 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ตำบล 

บริเวณสอง
ข้างทางถนน
เส้นหลัก
ภายในตำบล 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบลมี
ภาพลักษณ์ที่ดี
มากขึ้น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 

123 โครงการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีอาชีพและ
รายได้ 

ประชาสัมพันธ์
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
และ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการดูแล 
รักษา และพัฒนา 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 

124 โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
การท่องเท่ียว
บริเวณแก่ง 
หินเพลิงลำตะ
คอง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม
การล่องแก่ง 
ม.1 - ม.5 

150,000 130,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของการพัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
บริเวณแก่งหิน
เพลิง ลำตะ
คอง 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความสนใจ
และประชาชนมี
รายได้ 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์
ประสานงาน
ท่องเที่ยวตำบล
ขนงพระ 

เพ่ือเป็นศูนย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
ภายในตำบลขนง
พระ 

ศูนย์
ประสานงาน
การท่องเที่ยว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของการจัดตั้ง
ศูนย์
ประสานงาน
ท่องเที่ยว
ตำบลขนงพระ 

ตำบลขนงพระมี
ศูนย์ประสานงาน
ท่องเที่ยวเพ่ือใช้
ในการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

งานวชิาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 

126 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเขา
แม่ชี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
จากท่องเท่ียว 

ประชาสัมพันธ์
แหล่ง
ท่องเที่ยวเขา
แม่ชีและอ่ืนๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการ
ท่องเที่ยว 

งานวชิาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 

127 โครงการ
ฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานต้ัง
กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

เพื่อรวมกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนา
ศักยภาพเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร 

อบต.ขนงพระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ตำบลขนงพระ 

เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

งานวชิาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 114 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 โครงการ
ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบ
บริเวณที่ทำการ 
อบต.ขนงพระ 

เพื่อดูแลรักษา
สนามฟุตบอล
และปรับภูมิทัศน์
รอบบริเวณที่ทำ
การ อบต.ขนง
พระ ให้สวยงาม 

สนามฟุตบอลและ
ที่ทำการ อบต.ขนง
พระ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบ
บริเวณที่ทำ
การ อบต.ขนง
พระ 

สนามฟุตบอล 
บริเวณรอบที่ทำ
การ อบต.ขนง
พระ สะอาด 
สวยงาม 
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

งานสวนสาธารณะ 
สำนักปลัด 

129 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
สำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อม
ของสำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระให้มีความ
สวยงาม 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนง
พระ ความยาว 202 
เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ขนงพระมีความ
สวยงาม ปลอดภัย 

งานสวนสาธารณะ 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 115 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำสอง
ข้างทางสลบัซ้าย-
ขวา บ้านปา้พา
ลัย หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 
(จากบา้นป้าพา
ลัย ถึงบ้านปา้
สุวรรณ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวทั้งหมด 
200 เมตร 

480,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

131 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านป้า
สุวรรณ - บ้าน
ใหญ่ธรรมชาติ 
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 240 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

800,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของวางท่อ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 116 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก สอง
ข้างทางสลบัซ้าย
ขวา หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 
(บริเวณบ้าน
สุวรรณ - สามแยก
บ้านใหญ่
ธรรมชาติ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สองข้างทางสลับ
ซ้ายขวาขนาดท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จำนวน 
216 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 24 บ่อ 

739,700 - - - - ร้อยละ 90 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

133 โครงการ
บำรุงรักษา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และเพิ่มพื้นทีส่ี
เขียวที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

เพ่ือบำรุงรักษา
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่ทำ
การ อบต.ขนง
พระ 

สนามฟุตบอล 
สวนหย่อม รอบท่ี
ทำการ อบต. 

100,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
บำรุงรักษา
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

อบต.ขนงพระมี
พ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึนและมีภูมิ
ทัศน์โดยรอบที่
ทำการสวยงาม 

งานสวนสาธารณะ 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 117 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

134 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (คุ้มบ้าน
โคกคลองเสือ 
ซอยนาย
ประสิทธิ์) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 1.00 
เมตร ระยะทาง 
337 เมตร 

- 1,100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

135 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (คุ้มคลอง
เสือ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดท่อ 0.60 
เมตร จำนวน 16 
ท่อน 

- - 5,000 - - ร้อยละ 80 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 118 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

136 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คุ้มห้าแยก
ประปา) หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.08 
เมตร ยาว 108 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

- 404,000 - - - ร้อยละ 90 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

137 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ
บ้านอาจารย์
ไพศาล - สาม
แยกซอยบ้าน
ใหญ่ธรรมชาติ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.06 
เมตร ระยะ 470 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

1,452,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 119 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 โครงการขุดร่อง
น้ำสาธารณะ 
บริเวณบ้านนาง
ทองมี สีดา ถึง 
รั้วฟาร์มโชคชัย 
หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

ขุดร่องน้ำสาธารณะ - - - 500,000 - ร้อยละ 90 
ของการขุด
ร่องน้ำ
สาธารณะ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

139 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหรือ
ท่อน้ำ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างรางน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

- 300,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างราง
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 120 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (จากห้า
แยกประปา ถึง 
ประตูฟาร์มโชค
ชัย) 

เพ่ือให้มีแสง
สว่างทั่วถึงลด
อุบัติเหตุสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ความยาว 1,200 
เมตร พร้อมก่ิงโคม
ไฟ จำนวน 20 
โคม 

- - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณูปโภคท่ี
ดีและเพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 121 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 โครงการอุดหนนุ
ประปาส่วนภูมิภาค
โดยการขยายเขต
ท่อเมนประปา หมู่
ที่ 2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยต๋ิมศักดิ์ 
เชื่อมหน้าบ้านนาง
คำ เจริญบุตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

อุดหนุนประปาส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปา ระยะทาง
ประมาณ 750 
เมตร 

525,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุน
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

142 โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าอุดหนนุ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ 
(บริเวณซอยนาย
เข้ม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำระยะทาง
ประมาณ 500 
เมตร 

200,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าอุดหนนุ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสำหรับ
การอุปโภค 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 122 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการอุดหนนุ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ (ซอย
สนามกีฬา เชื่อม 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำระยะทาง
ประมาณ 300 
เมตร 

100,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสำหรับ
การอุปโภค 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

144 โครงการอุดหนนุ
ประปาส่วนภูมิภาค
โดยการขยายเขต
ท่อเมนประปา หมู่
ที่ 2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อ 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

อุดหนุนประปาส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปา ระยะทาง
ประมาณ 350 
เมตร 

245,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุน
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 123 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 2 บ้านขนง
พระใต้ (บริเวณ
สามแยกบา้น
นางสาวละม่อม 
โรงเรียนขนงพระ
ใต ้– บริเวณบ้าน
นายนเรศ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 462 
เมตร 

- - - 1,165,000 - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 124 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

146 โครงการขุดลอก
ลำราง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 บ้านบุ
กระเฉด (บริเวณ
ลำรางสาธารณะ) 

เพ่ือให้ลำราง
สาธารณะ
สามารถระบาย
น้ำได้ตามปกติ 

ขุดลอกลำราง
สาธารณประโยชน์ 
ระยะทาง 462 
เมตร พร้อมวาง
บล็อกคอนเวิร์ส   
วางท่อระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก 

800,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ
การขุดลอกลำราง
สาธารณประโยชน์ 

ลำราง
สาธารณะ
สามารถระบาย
น้ำได้ตามปกติ 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 125 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง (บริเวณ
สามแยกบ้านขนง
พระกลาง – 
สะพานคลองไผ่) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ระยะทาง 
500 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

- 1,550,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

148 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก บริเวณ
สามแยกบ้านนาง
อัมพร ถึง คลอง
ไผ่ หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

- - - - 750,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อม 
บ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 126 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยสุจิปุ
ริ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 50 
เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ำ 

140,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

150 โครงการเปลี่ยน
หม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง (คุ้ม
หนองครก - คุ้ม
ฟาร์มโชคชัย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเปลี่ยน
หม้อแปลงไฟฟ้า 

- - - 500,000 - ร้อยละ 
100 ของ
การอุดหนุน
การไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสำหรับ
การอุปโภค 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 127 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อม
หม้อแปลงไฟฟ้า
และอุปกรณ์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บริเวณหมู่ท่ี 5 
บ้านขนงพระกลาง 
และหมู่ท่ี 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 

 5,000,000    ร้อยละ 90 ของ
การติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาและ
นันทนาการ หมู่
ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 

เพ่ือให้มี
สถานที่สำหรับ
การออกกำลัง
กายใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์ 

ก่อสร้างสนามกีฬา 
สนามฟุตบอล และ
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
การก่อสร้าง
สนามกีฬา สนาม
ฟุตบอล และ
สถานที่ออก
กำลังกาย 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรับ
การออกกำลัง
กายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

งาน
สวนสาธารณะ 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 128 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อม
บ่อพักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 
635 เมตรพร้อมบ่อ
พัก 

- - - - 800,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

154 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 
(วัดเกิดแก้วนิมิต 
- แม่ฟ้าการ์เด้น) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ระยะทาง 
313 เมตร พร้อม
บ่อพัก จำนวน 18 
บ่อ 

- - - - 786,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 129 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

155 โครงการอุดหนุน
ขยายเขตเสา
ไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมติดตั้งระบบ
ประปาและถัง
แชมเปญ บริเวณ
ซอยบ้านผู้ช่วย
สงบ หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำและระบบประปา 

- - 50,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

156 โครงการอุดหนุน
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 
(บริเวณซอยข้าง
วัดหนองตะกู) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ 

- - 300,000 - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 130 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

157 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
8 บ้านหนอง
ตะกู (บ้านนาง
เบี้ย พรมเจดีย์ 
ถึง สะพาน) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ตะกู 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้าง
รางวี บริเวณคุ้ม
เนินเขาถึง 
สะพาน หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

รางวีระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างราง
วี 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 131 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

159 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
8 บ้านหนอง
ตะกู (คุ้มบ้านบน
หน้าบ้านนาง
น้อย กัลป์ยาน
รุง) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ 
ยาว 300 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

160 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
8 บ้านหนอง
ตะกู (บ้านนายก
วิน ถึง สะพาน) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
ยาว 500 เมตร 

- - - 1,950,000 - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 132 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

161 โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเสาไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม  
(ซอยจุฬารัตน์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

ขยายเสาไฟฟ้า
แรงต่ำ ติดตั้งเสา
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 

- 100,000 - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

162 โครงการวางรางวี 
บริเวณคุ้มบ่อโยก 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

รางน้ำรูปตัววี     
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 350,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
รางวี 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

163 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ บริเวณ
คุ้มหนองหิน หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ำ 25,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

164 โครงการวางรางวี 
บริเวณคุ้มบ่อโยก 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

รางวียาว 1,000 
เมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
รางวี 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 134 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

165 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อม
บ่อพักบริเวณคุ้ม
บ่อโยก ถึง สี่แยก
ถนนกองวัคซีน 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อท่อระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก ยาว 
600 เมตร 

- - 900,000 - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (รูปตัวยู) 
ยาว 100 เมตร 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(บริเวณหนองหิน
แยกประทุน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รูปตัวยู) ยาว 100 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาดเสน้
ผ่านศนูย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 8 ท่อน 
พร้อมบ่อพักน้ำ 
จำนวน 2 บ่อ 

392,300 - - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 135 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

167 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
11 บ้านโบนัน
ซ่า (ซอยสไบ
ทอง) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 100 
เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 1,800 
เมตร 

- 7,500,000 - - - ร้อยละ 80
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

168 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ พร้อม
บ่อพักน้ำ หมู่ 
11 บ้านโบนัน
ซ่า   ซอยสไบ
ทอง ถึง ครก
ใหญ่ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

ท่อขนาด 
0.60*1.00 เมตร 
ระยะทาง 300 
เมตร 

- - - 500,000 - ร้อยละ 90 
วางท่อ
ระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

169 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อม
บ่อพักหน้าศาลา
ประชาคม ถึง 
ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก ท่อ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 100 
เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 1,800 
เมตร 

- 7,500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

170 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 
(บริเวณบ้านนาย
วรรณ- สามแยก
โรงเรียนขนง
พระใต้) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขานาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 1.00 
เมตร ยาว 407 
เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ำ รายละเอียด
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

- - 2,305,000 - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

171 โครงการวางท่อ 
ระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 
บริเวณ หน้าบา้น
นายเทียม 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อ ระบาย
น้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

172 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม 
(บริเวณบ่อน้ำ
สาธารณะ) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีสภาพ
เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณบ่อน้ำ
สาธารณะ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ภูมิทัศน์รอบบ่อ
น้ำสาธารณะมี
สภาพเหมาะสม 

งาน
สวนสาธารณะ 
กองช่าง 

173 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่
งาม 

เพ่ือปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระ
น้ำสาธารณะ 
ให้สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์รอบ
สระน้ำสาธารณะ 
ขนาดด้านกว้าง 
60.00 x 60.00 
เมตร ขนาดด้าน
ยาว 87.50 เมตร 
และ 64.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการปรับ
ภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์รอบ
สระน้ำ
สาธารณะมี
ความสวยงาม 
เหมาะสม 

งาน
สวนสาธารณะ 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

174 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ ม.14 
บ้านปิ่นทอง 
(ถนนบายพาส – 
บ่อปลาอาเต๋อ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ 
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ำ คสล. รวม
ระยะทาง 680 
เมตร 

- 2,500,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

175 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำบริเวณ
ถนนบายพาส 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จำนวน 
23 ท่อน 

- 50,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

176 โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง (บริเวณ
ซอยเข้าไร่นาย
นเรศ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 

- 2,500,000 - - - ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

177 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ  หมู่
ที่ 15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (คุ้มสี่
แยกพัฒนา) 

เพ่ือลดปัญหา
การเกิดน้ำท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวยู 

- - 500,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ   

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ (รูป
ตัวยู) หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรี
มงคล (คุ้มสี่แยก
พัฒนา) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังและการ
ระบายน้ำได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ (รูปตัวยู) ขนาด
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 60.00 ม.ลึก 
1.80 ม.พร้อม
ปากตะแกรงเหล็ก 

- - - - 1,750,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

งานบำบัดน้ำเสีย 
กองช่าง 

179 โครงการอุดหนนุ
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมพาด
สายดับภายในเขต
ตำบลขนงพระ 
15 หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมพาด
สายดับ 15 
หมู่บ้าน 

- - 1,500,000 - - ร้อยละ 
100 ของ
การอุดหนุน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

180 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก สังกัดใน
ความผิดชอบ อบต.
ขนงพระ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ขนงพระ ให้
สวยงามเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และ
ปลอดภัย 

ปรับภูมิทัศน์ศนูย์
พัฒนนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ขนง
พระ ให้มีความ
สวยงามเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด. 
สังกัด อบต.
ขนงพระ 

ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 
สวยงาม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และ
ปลอดภัย 

งาน
สวนสาธารณะ 
กองช่าง 

181 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
โดยการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ติดตั้งบรเิวณสี่แยกถึง
ซับตะเคยีน หมู่ท่ี 
15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล (บริเวณคุ้มสี่
แยก - บ้านนางน้อย 
ศรีอินทร์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

500,000 - - - - ร้อยละ 
100 ของ
การอุดหนุน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

182 โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยการ
ขยายไฟฟา้แรงต่ำ
พร้อมติดตั้ง 
บริเวณคุ้ม
พอเพียงพัฒนา 
หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 
(จากบา้นนาย
ชิษณุพงษ์ หอน
กลาง - บา้นนาย
สมจิต คุ้มจอหอ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 500,000 - - - - ร้อยละ 
100 ของ
การอุดหนุน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

183 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (ซอยนาย
บุญเชิด) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 102 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 408 
ตารางเมตร 

- - 228,300 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้าง
โรงสูบน้ำดิบ   
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือก่อสร้างโรง
สูบน้ำดิบ    

ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ดิบ ขนาด 3.00 x 
3.00 เมตร พร้อม
ระบบสูบน้ำและส่ง
น้ำ 

450,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างโรง
สูบน้ำดิบ    

มีโรงสูบน้ำดิบ งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

185 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (ซอยนาย
เสียน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 129 เมตร 

250,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

186 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ (ซอย
สบายใจ ต่อจาก
ถนนคอนกรีต ถึง 
หน้าบ้านนาย
เสียน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 250 
เมตร 

160,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

187 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ (ซอย
บ้านยายโต้ง ถึง 
บ้านนายเล็ก) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 115 เมตร 

400,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

188 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 
ซอยนายอาทิตย์ 
(ซอยหน้าวัด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 74 เมตร 

- 150,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ (บริเวณ
ห้าแยกประปา) 

เพ่ือใช้ในการ
ประชุมและจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ 
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
12 เมตร 

- 1,500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ศาลา
ประชาคม 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรับ
จัดประชุมและ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

190 โครงการติดตั้ง
การ์ดเลน บริเวณ
สะพานขาว หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ของประชาชนที่
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรไป-มา 

ติดต้ังการ์ดเลน 
ระยะทาง 32 เมตร 

55,800 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด
เลน 

ลดจำนวน
อุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง
ในการสัญจร 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (ซอย
ประสิทธิ์ กลุ่ม
บ้านโคกคลอง
เสือ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- 780,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้าง
กำแพงปากท่อ 
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 
(บริเวณคอ
สะพานบ้านใหญ่
ธรรมชาติ) 

เพ่ือก่อสร้าง
กำแพงปากท่อ 

ก่อสร้างกำแพงปาก
ท่อ สูง 3.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร 

- 50,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
กำแพงปาก
ท่อ 

มีกำแพงปากท่อ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ำ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

193 โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถขยะ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือให้มีสถานที่
สำหรับจอดรถ
ขยะ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
ขยะ ขนาด 12.00 
x 30.00 เมตร 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างโรง
จอดรถขยะ 

มีสถานที่
สำหรับจอดรถ
ขยะ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้าง
โรงจอด
รถดับเพลิงและรถ
ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ขนงพระ 

เพ่ือให้มีสถานที่
สำหรับโรงจอด
รถดับเพลิงและ
รถฉุกเฉิน 

ก่อสร้างโรงจอด
รถดับเพลิงและรถ
ฉุกเฉิน ขนาด 
12.00 x 15.00 
เมตร 

650,000 - - - - ร้อยละ90 
ของการ
ก่อสร้างโรง
จอด
รถดับเพลิง
และรถฉุกเฉิน 

มีสถานที่
สำหรับโรงจอด
รถดับเพลิงและ
รถฉุกเฉิน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

195 โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุม (หลัง
เก่า) 

เพื่อให้มีห้อง
ประชุมที่มสีภาพ
มั่นคง แข็งแรง 
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม (หลัง
เก่า) 

150,000 - - - - ร้อยละ90 
ของการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุม 

มีห้องประชุมที่
มีสภาพมั่นคง 
แข็งแรง 
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 150 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

196 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (จากบ้าน
นายสมพงษ์ ถึง 
บ้านนายแสวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 47 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 35 เมตร พร้อมวางท่อ 

- 150,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของที่
ทำการ 

เสารั้วลวดหนาม จำนวน 9 
เส้น ความยาว 380 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 

171,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างรั้ว 

ที่ทำการมี
ขอบเขตท่ีชัดเจน 
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

198 โครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ ณ ที่
ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ขนงพระ หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้มีสถานที่
เก็บรักษา
ทรัพย์สินของ 
อบต.ขนงพระ 

ก่อสร้างห้องเก็บของ 500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ห้องเก็บ
ของ 

มีสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สิน
ของ อบต.ขนง
พระ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

199 โครงการล้อมรั้ว
พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 
527 ไร่ 

เพ่ือล้อมรั้วแนว
เขตพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ล้อมรั้วป่าทุ่งรกฟ้า หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระเหนือ 

- - - 100,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ล้อมรั้ว 

ล้อมรั้วแนวเขต
พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

200 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในตำบล 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค 

บ่อบาดาล จำนวน 15 
บ่อ 

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 90 
ของการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

201 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารจอด
รถ (หน้าห้องประชุม 
2) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้มีสถานที่
จอดรถท่ีมั่นคง 
ปลอดภัย 
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
จอดรถ (หน้าห้องประชุม 
2) ขนาด 8.00 x 30.00 
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ  

150,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารจอด
รถ 

มีสถานที่จอดรถ
ที่มั่นคง 
ปลอดภัย 
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

202 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (ซอยนาย
บุญเชิด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 102 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 408 
ตารางเมตร 

- - 228,300 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

203 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรลบริเวณ
สะพานขนงพระ
เหนือฝั่งขวา หมู่
ที่ 1  (บ้านขนง
พระเหนือ - บ้าน
ซับสวอง ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง
คมนาคม 

ติดตั้งการ์ดเรลบริเวณสะพาน
ขนงพระเหนือฝั่งขวา หมู่ที่ 1  
(บ้านขนงพระเหนือ - บ้าน
ซับสวอง ) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด
เรล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

204 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 
ถึง คุ้มคลองเสือ 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 150 ตรม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
120 ตรม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 780 ตรม.  
ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,020 ตรม. 

1,240,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

205 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ (ประปา
ส่วนภูมิภาค) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 465 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 2,325 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ0.30 เมตร 

- - - - 1,278,750 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

206 โครงการทาสี
อาคารสำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือปรับปรุงสี
อาคารให้มี
สภาพเหมาะสม 

ทาสีอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ขนาด 1,070.611 ตาราง
เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ทาสีอาคาร
สำนักงาน 

อาคารสำนักงาน
มีสีอาคารสภาพ
เหมาะสม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

207 โครงการปรับปรุง
อาคารกองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารกองช่าง
ให้มีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง  

ปรับปรุงอาคารกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ปรับปรุง
อาคารกอง
ช่าง 

อาคารกองช่างมี
สภาพมั่นคง 
แข็งแรง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

208 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
บริเวณบ้านขนง
พระเหนือ หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง - - - 500,000 - ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

209 โครงการรื้อถอน
โรงจอดรถเดิม
และก่อสร้าง
เพ่ิมเติม (สถานที่
ใหม่) พร้อม
ติดตั้งใหม่  

เพ่ือให้มีสถานที่
สำหรับการจอด
รถที่เพียงพอ มี
ความมั่นคง 
แข็งแรง 

รื้อถอนโรงจอดรถเดิมและ
ก่อสร้างเพ่ิมเติม (สถานที่
ใหม่) พร้อมติดตั้งใหม่ ขนาด 
7.00 x 30.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการรื้อ
ถอนโรงจอด
รถเดิมและ
ก่อสร้าง
เพ่ิมเติม 

มีสถานที่สำหรับ
การจอดรถท่ี
เพียงพอ มีความ
มั่นคง แข็งแรง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

210 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ
ถนนหน้าที่ทำ
การ อบต.) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 202 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 808 ตารางเมตร 

469,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

211 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระ
เหนือ (บริเวณ
ถนนหน้าที่ทำ
การ อบต.) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

499,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 158 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                    

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

212 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 
(ซอยสบายใจ) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.20 เมตร รวมพื้นท่ีผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 750 
ตารางเมตร 

- - - 300,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

213 โครงการติดตั้งไฟ
ชะลอความเร็ว หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระเหนือ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ติดตั้งไฟชะลอความเร็ว 30,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการติดตั้ง
ไฟชะลอ
ความเร็ว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ (ซอยนาย
อาทิตย์ สาสูงเนิน) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 222 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 
80 เมตรรวมบ่อพัก 

- - - 326,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 159 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                             

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

215 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 
(บริเวณโรงจอดรถ
ขยะที่ทำการ อบต.) 

เพ่ือให้มีลานจอด
รถเพียงพอ 
เหมาะสม มี
ความมั่นคง 
แข็งแรง 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
พ้ืนที่ 650 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร 

400,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

มีลานจอดรถ
เพียงพอ 
เหมาะสม มี
ความมั่นคง 
แข็งแรง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
(บริเวณคลอง
กระโดด) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร 

210,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยนายแดง 
น้อยนาค) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 255 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร จำนวน 3 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

190,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 160 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

218 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยนายเข้ม 
แยก 1) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยนายเข้ม แยก 1) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ ฯลฯ 

- 420,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

219 โครงการติดตั้ง
เสาโคมไฟถนน 
หมู่ที่ 2 บ้านขนง
พระใต้ (บ้านขนง
พระใต้ เชื่อมต่อ 
บ้านขนงพระ
กลาง) 

เพ่ือให้มไีฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน จำนวน 
11 ต้น ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 161 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

220 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใต้ (บริเวณบ้าน
นายเข้ม 
เชื่อมต่อ คุ้ม
ประสานใจ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 

468,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

221 โครงการขยาย
เขตไหล่ทางเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านนา บ้าน
ขนงพระเหนือ 
หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 
2, หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ขยายเขตไหล่ทางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ 
0.50 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 

2,410,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 162 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

222 โครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ
พร้อมฐานรอง
บริเวณสนาม
กีฬา หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถัง
กักเก็บน้ำที่
มั่นคงสำหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

ติดต้ังถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ
พร้อมฐาน 

- - - - 300,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งถัง
แชมเปญ
พร้อม
ฐานรอง 

ประชาชนมีถัง
กักเก็บน้ำที่
มั่นคงสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 163 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

223 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใต ้
(ซอยนายนคร 
คุ้มหลังโบสถ์) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยนายนคร คุ้มหลังโบสถ์) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 192.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 576.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ 

331,200 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 164 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

224 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 
(ซอยสนามกีฬา 
เชื่อม หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ปรับเกลี่ยพื้นที่ททาง
เดิมพร้อมเสริมดินคันทาง) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร 

960,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 165 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

225 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณ 
ซอย ส.ส. หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 
3 เมตร ยาว 150 
เมตร 

- - - 247,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

226 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 
บ้านบุกระเฉด 
บริเวณบ้านนาย
วิบูลย์ 
 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 333,600 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 166 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

227 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยบ่อหลวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยบ่อหลวง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 339 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจร/ไหลท่างไม่น้อย
กว่า 1,356 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
2 บ่อ (จำนวน 2 จุด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- 847,500 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 167 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

228 โครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ 
(เปลี่ยนถังใหม่) 
หมู่ที่ 3 บ้านบุ
กระเฉด (บริเวณ
คุ้มทุ่งลี) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถัง
กักเก็บน้ำที่มี
มาตรฐาน
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถัง
ใหม่) หอถังเหล็กทรงแชม
เปญ ขนาด 12 ลบม. 

- - - 250,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งถัง
แชมเปญ 
(เปลี่ยนถัง
ใหม่) 

ประชาชนมีถัง
กักเก็บน้ำที่มี
มาตรฐาน
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 168 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

229 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม.3 สี่
แยกทุ่งลี ถึง สาม
แยกวัดแก่งกลาง
ดง 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 2,130 
เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,780 ตรม. 

- 7,100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยยายเพ็ญ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 116.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
464.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 287,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

231 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยนายบุญ
ช่วย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 69.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 2 บ่อ หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 207 
ตารางเมตร 

- 151,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

232 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยผู้พันโต้ง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,160 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

- 696,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 170 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

233 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยร่วมใจ
สามัคคี) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 
180 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 

107,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

234 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยบ่อหลวง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 339 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 1,356 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 
10 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2บ่อ 
(จำนวน 2 จุด) 

847,500 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                   

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

235 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด 
(ซอยลุงดำ) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 928 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

- - 563,300 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

236 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด 
(ซอยสามกล้า) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่นอ้ย
กว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 
ท่อน 

- 376,800 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานกอ่สร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

237 โครงการขยายกิ่ง
โคมไฟแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 บ้านบุ
กระเฉด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับแสงสว่างที่
เพียงพอและ 
ปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิต 

ขยายกิ่งโคมไฟ 500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ขยายกิ่งโคม
ไฟแสงสว่าง 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณปูโภคที่ดี
และเพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

238 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านบุ
กระเฉด 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภคและ
บริโภค 

ขยายท่อเมนประปาเป็นท่อ 
PE ขนาด 3 นิ้ว 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ขยายท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมีนำ้
สำหรับการอุปโภค 
และบริโภคที่
เพียงพอ ทั่วถึงต่อ
ความต้องการ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

239 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด 
(บริเวณบ่อหลวง) 

เพื่อใช้ในการจัด
ประชุมและจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ศาลา
ประชาคม 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
ประชุมและจัด
กิจกรรม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

240 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด   
(บริเวณซอยจานุกิจ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 

- 206,400 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซม
ถนน
คอนกรีต
โดยการ
เสริมผิว
แอสฟัลท์
ติกคอน 
กรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 174 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

241 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
3 บ้านบุกระเฉด 
(ซอยปรางทอง 
ทุ่งลี) 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

242 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด (ซอยนาย
เจียม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 206.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 
824 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 
8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 
และถมดินสงู 0.60 เมตร 
ระยะทาง 20 เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 175 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

243 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด (ซอยบ้าน
น้ำตาล) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 59.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
206.50 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
2 บ่อ และถมดินสูง 1.00 
เมตร ระยะทาง 10 เมตร 

141,100 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 176 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

244 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด (ซอยนาย
เจียม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
680 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
2 บ่อ และถมดิน สูง 0.60 
เมตร ระยะทาง 20 เมตร 

480,000 - - - - ร้อยละ 90
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 177 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

245 โครงการก่อสร้าง
ป้ายโครงเหล็ก
ทาง เข้า – ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด  

เพ่ือพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปการ
ให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างป้ายโครงเหล็กทาง 
เข้า – ออก หมู่บ้าน จำนวน 
1 จุด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 

250,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ป้ายเหล็ก 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณูปการ
ตามความ
ต้องการ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

246 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหิน
ลาด(ซอยยาย
วาย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 261 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 
บ่อ และถมดิน สูง 1.00 เมตร 
ระยะทาง 10 เมตร 

206,500 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 178 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

247 โครงการเปลี่ยน
ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด 
(บริเวณบ้าน
นาย เทียนชัย 
น้อยเลี้ยง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบประปา
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้
งาน 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
ขนาดท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 
8.5 ระยะทางประมาณ 
300 เมตร 

50,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
เปลี่ยนท่อ
เมนประปา 

ระบบประปามี
สภาพที่ดีพร้อม
ใช้งาน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

248 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีล และ
ฉาบผิวลาดยาง 
หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด 
(บริเวณสี่แยกวัด 
ถึงบ้านผู้ช่วยบัว
ริม)  

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแคป
ซีลและฉาบผิวลาดยาง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - - 1,050,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีลและ
ฉาบผิวลาด
ยาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 179 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

249 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด ต.
ขนงพระ เชื่อม 
ต.หนองสาหร่าย 
อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 210 เมตร 
หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร 

- 499,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

250 โครงการวางท่อ
เมนประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
และบริโภค 

วางท่อเมนประปา (ท่อ 
PE) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อเมน
ประปา 

ประชาชนมีนำ้
สำหรับใช้อุปโภค
และบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

251 โครงการติดตั้งไฟ
ชะลอความเร็ว 
(ไฟกระพริบ) หมู่
ที่ 4 บ้านคลอง
หินลาด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งไฟชะลอความเร็ว      
(ไฟกระพริบ) จำนวน 2 
จุด จุดที่ 1 บริเวณสี่แยก
วัดคลองหินลาด 
จุดที่ 2 บริเวณห้าแยก
บ้านคลองหินลาด 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งไฟ
ชะลอ
ความเร็ว 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

252 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคป
ซีลและฉาบผิวลาด
ยาง หมู่ที่ 4 บา้น
คลองหินลาด 
(บริเวณสี่แยกวัด - 
บ้านผู้ช่วยบัวริม) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แคปซีลและฉาบผิวลาด
ยาง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 1,800,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีลและ
ฉาบผิวลาด
ยาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 181 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

253 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด (ซอยบ้าน
นายแสงทอง    
ดรธงขวา) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด (ซอยบ้าน
นายแสงทอง ดรธงขวา) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 383 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,532 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - 908,400 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 182 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

254 โครงการเปลี่ยน
ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด 
(บริเวณบ้านนาย
เทียนชัย น้อย
เสี่ยง) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
และบริโภค 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
ขนาดท่อพีวีซี 2 นิ้ว 
กว้าง 8.5 ระยะทาง 
300 เมตร 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
เปลี่ยนท่อเมน
ประปา 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

255 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งถังเก็บน้ำ
ทรงแชมเปญ  
หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
และบริโภค 

เจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ฐาน 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการเจาะ
บ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
เก็บน้ำทรง
แชมเปญ   

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

256 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยนาย
สมศักดิ์) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 
400 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร 

- - 226,600 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

257 โครงการก่อสร้าง 
หรือซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ท่ี 5 
บ้านขนงพระ
กลาง (สามแยก
ขนงพระกลาง 
ถึง โบนันซ่า) 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้าง หรือซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,195 เมตร 

- - - - 8,243,100 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง หรือ
ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

258 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง     
(คุ้มหนองครก) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
และบริโภค 

ขยายท่อเมนประปาท่อ 
PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5 
ยาว 265 เมตร 

- - - 60,000 - ร้อยละ 80 
ของการขยาย
ท่อเมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

259 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง (สี่แยก
หนองครก-บ้าน
หนองครก) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,230 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,150 ตารางเมตร 

2,767,500 - - - - ร้อยละ 80 
ของการเสริม
ผิว
ถนนลาดยาง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 185 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

260 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยนาย
มงคล - ไพโรจน์) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

- - 435,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

261 โครงการติดตั้ง
ป้ายหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง 

เพ่ือใช้บอกที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน 

ติดตั้งป้ายหมู่บ้าน บ้าน
ขนงพระกลาง 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
ป้ายหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ป้ายหมู่บ้าน
เป็นจุดสังเกต
ในการ
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 186 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

262 โครงการติดตั้ง
การ์ดเลน หมู่ที่ 
5 บ้านขนงพระ
กลาง (บริเวณ
หน้าฟาร์มพร
อนันต์) 

เพ่ือป้องกัน
อันตรายในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ติดตั้งการ์ดเลน - - - 50,000 - ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
การ์ดเลน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

263 โครงการติดต้ัง
กิ่งโคมไฟพร้อม
สายดับภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งก่ิงโคมไฟพร้อม
สายดับ 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
กิ่งโคมไฟ
พร้อมสายดับ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค
ที่ดีและ
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 187 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

264 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 บ้านขนงพระ
กลาง บริเวณ
ซอยนายสาโรจน์ 
ปะพริก เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า บริเวณ
บ้านนายเด่น 
โสภีผ่อง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 860 เมตร 

- - - - 1,777,400 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 188 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

265 โครงการติดตั้ง
ไฟชะลอ
ความเร็ว (ไฟ
กระพริบ) หมู่ที่ 
5 บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งไฟชะลอความเร็ว 
(ไฟกระพริบ) จำนวน 3 
จุด 
จุดที่ 1 บริเวณสาม
แยกขนงพระกลาง 
จุดที่ 2 บริเวณสาม
แยกฟาร์มโชคชัย 
จุดที่ 3 บริเวณสี่แยก
หนองครก 

- - - - 50,000 ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
ไฟชะลอ
ความเร็ว 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

266 โครงการเปลี่ยน
เครื่องขยายเสียง
ตามสายพร้อม
สายไฟและดอก
ลำโพง หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 

เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง
ตามสายพร้อมสายไฟ
และดอกลำโพง 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
เปลี่ยนเครื่อง
ขยายเสียง
ตามสายพร้อม
สายไฟและ
ดอกลำโพง 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 189 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

267 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านขนงพระ
กลาง (ซอยนาย
โคตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 
141.00 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ำขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 
3 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
1.10 x 1.10 x 2.00 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ ขุดท่อเชื่อมกัน 
ต่อบ่อพัก 3 บ่อ ขนาด 0.90 x 
0.90 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 
117 ตารางเมตร 

170,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 190 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

268 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 5 (ซอยพร
อนันต์) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค ที่
เพียงพอ 

วางท่อ PVC ขนาด 2 
นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 220 เมตร 

40,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการขยาย
ท่อเมน
ประปา 

ประชาชนมีนำ้
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

269 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 6 
(ซอย 3 เชื่อม 
ซอย 4) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,400 ตาราง
เมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
ระบบ
คมนาคมท่ีดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

270 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
(ซอย 3 แยก 1) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 330 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,650 ตาราง
เมตร 

- - 1,023,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. 

ประชาชนมี
ระบบคมนาคม
ที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิด
ความสะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 191 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

271 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 บ้านซับสวอง 
(ซอยบุญรักษา) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง (ซอยบุญรักษา) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 450 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพนัธ์และ
ป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนง
พระ 

256,900 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 192 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

272 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรล หมู่ที่ 6 
(บริเวณหน้า
โรงเรียนนิคม 5) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 6 
(บริเวณหน้าโรงเรียน
นิคม 5) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด
เรล 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

273 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บ้านซบั 
สวอง (ซอยนาย
ชัยชนะ) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,040 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 6,240 ตารางเมตร 

- - - 3,733,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ระบบคมนาคม
มีสภาพที่ดี
พร้อมใช้งานมี
ความสะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

274 โครงการติดตั้ง
ป้ายเหล็กทางเข้า 
ออก หมู่บ้าน  หมู่
ที่ 6 บ้านซับ 
สวอง (บรเิวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ
ให้กับประชาชน 

ติดตั้งป้ายเหล็ก
ทางเข้าออก หมู่บ้าน 

300,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งป้าย
เหล็ก 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณปูการ
ตามความ
ต้องการ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 193 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

275 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 
(ซอยประปา
คลองขาด) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 1,840 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.10 เมตร 

- - - - 1,091,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ระบบ
คมนาคมมี
สภาพที่ดี
พร้อมใช้งานมี
ความสะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

276 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 
(ซอยป้าชาญ) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,440 ตารางเมตร 

- - - - 288,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก   

ระบบ
คมนาคมมี
สภาพที่ดี
พร้อมใช้งานมี
ความสะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 194 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

277 โครงการ
ก่อสร้างกำแพง
ปากท่อ หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 
(ซอยผู้ช่วย
บำรุง) 

เพ่ือป้องกันการ
ชำรุดของท่อ
ระบายน้ำ 

ก่อสร้างกำแพงปาก
ท่อ ฝั่งซ้ายขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร ฝั่งขวา
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 5.00 
เมตร 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
กำแพงปาก
ท่อ 

สามารถ
ป้องกันการ
ชำรุดของท่อ
ระบายน้ำ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

278 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง
(บริเวณซอย 3)  

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,000,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

279 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 
6 บ้านซับสวอง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

6,750,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการเสริม
ผิว
ถนนลาดยาง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

280 โครงการขยาย
ไหลท่าง หมู่ท่ี 6 
บ้านซับสวอง 
(จากแยกผัง 14 
- สี่แยกเขาแม่ชี) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ขยายไหล่ทางกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

281 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
หมู่ที่ 6 บ้านซบั 
สวอง (บริเวณ
แยกผัง 14 - สี่
แยกเขาแม่ชี) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ยาว 2,000 เมตร 

1,000,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

282 โครงการขยายท่อ
เมนประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายท่อเมนประปา
วางท่อน้ำประปา ยาว 
1,500 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการขยาย
ท่อเมนประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคและ
บริโภคทุก
ครัวเรือน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

283 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวา่งโซ
ล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 
บ้านประดูบ่าก 
(ซอยผู้ช่วยแอด) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์ จำนวน 10 
จุด 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสง
สว่างโซล่า
เซลล์ 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณปูโภค
ที่ดีและ
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

284 โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
จำนวน 50 จุด 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณปูโภค
ที่ดีและ
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

285 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านประดูบ่าก 
(ซอยนายประทีป) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
พื้นที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 เมตร 

1,300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

286 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก (ซอย
ประภาส) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
พื้นที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 410 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,640 เมตร 

- 1,100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท ์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

287 โครงการเสรมิผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก (ซอยแม่ฟ้า
การ์เด้น) 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพื้นท่ีดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

เสรมิผิวถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร 

- - - 1,300,000 - ร้อยละ 80 
ของการเสรมิ
ผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท ์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 198 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

288 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก (ซอย
นายประภาส) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 410 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 1,640 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - 1,100,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

289 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขยาย
ผิวจราจร หมู่ที่ 
7 บ้านประดู่
บาก (ซอยบ้าน
นายรุจน์ สาย
ธนู) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร 

- - - 240,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

290 โครงการติดตั้ง
เสาโคมไฟถนน 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก (บ้าน
ประดู่บาก 
เชื่อมต่อ บ้าน
ขนงพระใต้) 

เพ่ือให้มไีฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 100 ต้น ระยะทาง 
3,000 เมตร 

6,000,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 200 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

291 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก (ซอย
ลานมันพงษ์ศักดิ์) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 264 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 1,320 ตารางเมตร 

- 520,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการเสริม
ผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

292 โครงการเปลี่ยน 
ท่อเมนประปา หมู่
ที่ 7 บ้านประดู่
บาก (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบประปาให้
อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งาน 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
ขนาดท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 
8.5 ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
เปลี่ยน ท่อ
เมนประปา 

ระบบประปา
มีสภาพที่ดี
พร้อมสำหรับ
การใช้งาน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

293 โครงการซ่อมแซม
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน 

- - 500,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซม
ถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 201 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

294 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติก 
บริเวณซอยบ้าน
คุณประภาสต่อ
เส้นเดิม หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติก กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร 

- - 300,000 - - ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

295 โครงการขยาย
ถนนลาดยาง 
บริเวณช่วงโค้งวัด
เกิดแก้วนิมิต หมู่
ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ขยายถนนลาดยาง - 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ขยาย
ถนนลาดยาง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 202 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

296 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านประดู่บาก 
(ซอยนายประทีป) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,173,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

297 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก (ซอย
แม่ฟ้าการ์เด้น 1) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 2,600 
ตารางเมตร 

- - - - 1,011,000 ร้อยละ 90 
ของการเสริม
ผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 203 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

298 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านประดู่บาก 
(ซอยนายสนอง 
ช่วงที่ 2) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในพ้ืนที่ดีพร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 68 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 204 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร เสริมดินคัน
ทางหนา 0.30 เมตร 

- - 134,500 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

299 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 (บ้านผู้ใหญ่สุ
โรจน์ เชื่อมต่อ 
คอนกรีตเดิม) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในพ้ืนที่ดีพร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
(บ้านผู้ใหญ่สุโรจน์ 
เชื่อมต่อ คอนกรีตเดิม) 

- - 500,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 204 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

300 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
(สามแยกซอยวัง
น้ำทิพย์ - บ้าน
ผู้ช่วยสมนึก) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
พื้นที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
7 (สามแยกซอยวังน้ำ
ทิพย์ - บ้านผู้ช่วยสมนึก) 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

301 โครงการติดตั้งกิ่ง
โคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

ติดตั้งก่ิงโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านประดู่บาก 

- - - 500,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งก่ิงโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสง
สว่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

302 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านประดู่บาก 
(ซอยโรงปูนขาว
ยูไนเต็ด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร 

- - - 1,477,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

303 โครงการก่อสร้าง
ฝารางระบายนำ้
ฝาปนู หมู่ที่ 7 
บ้านประดูบ่าก 
(ซอยนาย
ประภาส)   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างฝารางระบาย
น้ำ ยาวประมาณ 300 
เมตร 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างฝา
รางระบาย
น้ำ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

304 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านประดูบ่าก 
(ซอยวัดเกิดแก้ว
นิมิต)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
พื้นที่ดีพร้อมใช้
งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 500 
เมตร กว้าง 4.00 
เมตร 

- - - - 1,300,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

305 โครงการติดต้ัง
แผงโซล่าเซลล์ 
(แผงไฟ) หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 206 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

306 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นคุ้ม
หนองกรวด หมู่ที่ 
8 บ้านประดู่บาก 
(ซอยหลังบ้าน
นายแผ่น 
พวงมาลัย)  

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 400 
เมตร 

- 1,600,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

307 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะกู (ซอย
บ้านนายฐานิตธ์ 
น้อยเพิง) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร 

- - 1,200,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

308 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บริเวณคุ้มหนอง
กรวด หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และ
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร 

- - - - 2,386,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

309 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้าง
วัดหนองตะกู หมู่
ที่ 8 บ้านหนอง
ตะกู 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.05 เมตร และ
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

310 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกพร้อม
วางท่อระบายน้ำ 
(บริเวณซอยขา้งวัด 
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ตะก)ู 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อม
ใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ 

- - - - 600,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

ระบบ
คมนาคมมี
สภาพที่ดี
พร้อมใช้งานมี
ความสะดวก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

311 โครงการเสริมผิว
จราจรแอลฟัลล์  
ติกคอนกรีต 
(บริเวณถนน หมู่ 
8 บ้านหนองตะกู
เชื่อม หมู่ 15 
บ้านทรัพย์ศรี
มงคล) หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะก ู

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

เสรมิผิวจราจรแอลฟัลล์
ติก คอนกรีต ถนนกว้าง 
6 เมตร ความยาว 
3,500 เมตร แบ่งเป็น 
- พ.ศ. 2567 ยาว 700 
เมตร 
- พ.ศ. 2568 ยาว 700 
เมตร 
- พ.ศ.2569 ยาว 700 
เมตร 
- พ.ศ. 2570 ยาว 700 
เมตร 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 
ของการ
เสริมผิว
จราจรแอล
ฟัลล์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

312 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านหนอง
ตะกู (ซอยนาย
บุญเทา) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 194 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 776 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร 

459,700 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

313 โครงการติดตั้ง
เสาโคมไฟถนน 
(บ้านหนองกรวด 
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ 
คุ้มซับตะเคียน 
หมู่ที่ 15) 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า
แสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 11 ต้น 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 210 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

314 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะกู (ซอยนาย
อุทัย) ขนาดผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 1,160 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

664,700 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 211 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

315 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านหนอง
ตะกู (ซอยเคียง
ฟ้า)  

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 300 
เมตร 

- - 1,200,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

316 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะกู (ซอย
นางบุญรอด นิ่ม
นวล คุ้มอ่างทอง) 
 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ยาว 400 เมตร 

- - - 1,400,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 212 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

317 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 
(ซอยบ้านครู
สุนทร) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 300 
เมตร 

- - - - 1,200,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

318 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 
(ซอยเสี่ยบอน
หลังวัด) 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 350 
เมตร 

- - - - 1,400,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 213 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

319 โครงการขยายท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม (ซอย
บ้านนายจเร) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำในการอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายท่อเมนประปา
วางท่อเมนประปาเข้า
ซอยยาว 120 เมตร 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ขยายท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำในการ
อุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

320 โครงการขยายท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม (ซอย
บ้านนายสมัย) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา
วางท่อเมนประปาเข้า
ซอย 150 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ขยายท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภคและ
บริโภคที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

321 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงเหล็กเข้า - ออก 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บา้น
เขาจันทน์หอม  

เพ่ือพัฒนา
สาธารณูปการ
ให้กับประชาชน 

ก่อสร้างป้ายเหล็ก เข้า-
ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทนห์อม 
จำนวน 1 จุด พร้อม
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการติด
ก่อสร้างป้าย
เหล็ก 

ประชาชนรับ
การบริการ
ด้าน
สาธารณูปโภค 

งานก่อสร้าง
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 214 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

322 โครงการเป่าล้าง
ท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์
หอม 

เพ่ือให้
บำรุงรักษาท่อ
ประปา  

เป่าล้างท่อประปา 
จำนวน 5 บ่อ 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 
ของการเป่า
ล้างท่อ
ประปา 

ประชาชน
มีน้ำ
เพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค
และบริโภค
ที่เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

323 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่สุพล) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- 250,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 215 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

324 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยบ้าน
ย่าแก้ว) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- 400,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

325 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม 
(บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ทองแดง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 600,000 - - ร้อยละ 80 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 216 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

326 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยสาย
ยนต์ บุตบุตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 

- 36,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

327 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยป้า
แก้ว หาญนอก) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 300 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

- 177,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 217 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

328 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (ซอยบ้าน
นายสิงห์โต 
จริงพิมาย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 320 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

- 190,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

329 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย
ชินพนัธ์ 
สร้างสรรค์ ถึง 
สามแยกบา้นคุณ
ยายชายเขา หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจนัทน์
หอม 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในพ้ืนที่ดี
พร้อมใช้งาน
และเกิดความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
650 เมตร 

- - - - 1,235,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 218 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

330 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 
9 บ้านเขาจันทน์
หอม (บริเวณวัด
เขาจันทน์หอม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ำสำหรับ
การอุปโภค
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด ⌀ 6 นิ้ว ลึก 
150 เมตร ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 

- - 348,600 - - ร้อยละ 90 
ของการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

331 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
2 บ่อ หมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์
หอม 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค 

เจาะบ่อบาดาลระบบ
ประปาหมู่บ้าน 2 บ่อ 
บ่อที่ 1 บริเวณบ้าน
นายนเรศ บ่อที่ 2 
บริเวณบ้านนายจเร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการเจาะ
บ่อบาดาล 

ประชาชน
มีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภคท่ี
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 219 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

332 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 
(ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่
สุภาพ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

333 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 
(ซอยบ้านนายมงคล) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

334 โครงการวางท่อ
เมนประปารอบ
หมู่บ้าน (ท่อพีวีซี) 
รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 
9 บ้านเขาจนัทน์
หอม  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
และบริโภค 

วางท่อเมนประปา 
(ท่อพีวีซี) รอบหมู่บ้าน 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการวาง
ท่อเมน
ประปา 

ประชาชน
มีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค
และบริโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 220 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

335 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 9 
(บริเวณสามแยก
บ้านผู้ใหญ่) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งการ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 9 
(บริเวณสามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด 
เรลพร้อม
ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

336 โครงการเป่าล้าง
บ่อบาดาลระบบ
ประปาหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อ
เมนท์หมู่ท่ี 9 
บ้านเขาจันทน์
หอม 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
และบริโภคท่ี
เพียงพอ 

บ่อบาดาล จำนวน 2 
จุด 
1. คุ้มชินพันธ์
สร้างสรรค์ 
2. คุ้มหน้าวัดเขา
จันทน์หอม 

50,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการเป่า
ล้างบ่อ
บาดาลระบบ
ประปา
หมู่บ้าน
พร้อมวางท่อ
เมนท์ 

ประชาชน
มีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค
และบริโภค
ที่เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 221 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

337 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท ์
 ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (ซอย
สี่แยกกองวัคซีน - 
บ้านปู่กาหลง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
เสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

338 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 
(คุ้มบ่อโยกซอย 
3) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร ไหล่
ทาง 0.05 เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 222 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

339 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
บ่อโยก ซอย 5) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 600,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

340 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
บ่อโยก ซอย 7) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 223 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

341 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(ซอยอินทรศร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 552 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.10 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 8 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

- - - - 357,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 224 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

342 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
บ่อโยก ซอย 3 ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 571,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 225 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

343 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(ซอยอินทรศร 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 405 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 8 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

- - - 276,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 226 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

344 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง   
(คุ้มบ่อโยก ซอย
2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจร/ไหลท่าง
ไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 

- - 571,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

345 โครงการติดกิ่ง
โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
บริเวณซอยบ้าน
นายประจวบ กิจ
สะอาด หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ 

กิ่งโคมไฟ จำนวน 15 
ชุด 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งก่ิงโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ประชาชน
มีไฟฟ้าแสง
สว่าง
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 227 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

346 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(ซอยอากาศดี  
ช่วงที่ 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร 

- - - 1,624,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

347 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณแยก
ทางเข้าวัด
ตะเคียนทอง ซอย
บ้านนายกมล หมู่
ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 1,100,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 228 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

348 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง (เส้น
หลักหน้าวัด
ตะเคียนทอง - 
แยกกองวัคซีน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร 

- - - 2,000,000 - ร้อยละ 80 
ของการเสริม
ผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

349 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 
(คุ้มหนองหินซอย
บ้านนายบรรจง ชยั
สุริวงศ์ หรือ ซอย
พวงมาลัย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 550,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 229 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

350 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
หนองหินซอยข้าง
บ้านปิยังกร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 600,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

351 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
หนองหินซอยข้าง
บ้านนายชะลอ 
อินทรประสิทธิ์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 230 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

352 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
หนองหินซอยบ้า
นายสำรวย         
ภู่พาราเลยบ้าน
ดาบแป๊ะ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

353 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
หนองหินซอยเข้า
อู่สันติการช่าง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 231 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

354 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง (คุ้ม
บ่อโยกซอยบ้าน
นายชุ่ม ปู่หล่อ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

355 โครงการซ่อมแซม
ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างโคมไฟถนน 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
ภายในหมู่บ้าน
ตามถนน
สาธารณะรอบ
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางการ
คมนาคมยาม
ค่ำคืน 

ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโคมไฟถนน 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ซ่อมแซม
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง
โคมไฟถนน 

ประชาชน
มีไฟฟ้าแสง
สว่าง
เพียงพอ 
ปลอดภัย 
ในการใช้
เส้นทาง
สัญจรยาม
ค่ำคืน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

356 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 
10 (บริเวณสี่แยก
คุ้มหนองหิน-คุ้ม
บ่อโยก) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 10 
(บริเวณสี่แยกคุ้ม
หนองหิน-คุ้มบ่อโยก) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

357 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(ซอยข้างอู่นาย
ยุทธออโต้) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 640 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 2,560 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

- - - 1,408,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพ่ือให้
ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 233 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

358 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
(ซอยสี่แยกกอง
วัคซีน –บ้าน
ผู้ใหญ่หลง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวม
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 4,500 ตาราง
เมตร 

- - 1,800,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
เสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

359 โครงการติดตั้ง
เสียงตามสาย 
บริเวณท้ัง 4 คุ้ม 
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชน
ทราบได้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องขยาย
พร้อมดอกลำโพง 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสียง
ตามสาย 

ประชาชน
ได้รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 234 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

360 โครงการติดตั้งเสา
โคมไฟถนน หมู่ที่ 
10 บ้าน
ตะเคียนทอง     
(สี่แยกคุ้มบ่อโยก) 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า
แสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 11 ต้น 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสง
สว่าง
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

361 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซา่ (ซอย
พนิดา) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
220 เมตร  

550,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

362 โครงการเสริมผิว
จราจร
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนนัซ่า (ซอย
หนองครก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

เสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
880 เมตร 

3,500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการเสริม
ผิวจราจร
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

363 โครงการติดตั้ง
เสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 บ้านโบนัน
ซ่า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องขยาย
พร้อมดอกลำโพง 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการติดตั้ง
เครื่องขยาย
พร้อมดอก
ลำโพง 

ประชาชน
ได้รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

364 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านโบนันซ่า 
(ซอยผู้ใหญ่เนาว์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนนัซ่า (ซอยผู้ใหญ่เนาว์) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 288 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,296 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้อม
ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

- - 739,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

365 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านโบนันซ่า 
(ซอยไม้สวย 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 425 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,700 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

- 974,200 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

366 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 
11 (บริเวณศาลา
บ้าน ส.อบต.
สามารถ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งการ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 11 
(บริเวณศาลาบ้าน ส.
อบต.สามารถ) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด 
เรลพร้อม
ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 238 

 

ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

367 โครงการซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า 

เพ่ือให้ศาลา
ประชาคม
หมู่บ้านมีความ
มั่นคงแข็งแรง
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม - 200,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซม
ศาลา
ประชาคม 

ศาลา
ประชาคม
หมู่บ้านมี
ความมั่นคง
แข็งแรง
สามารถใช้
งานได้
ตามปกต ิ

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

368 โครงการติดตั้ง
เสาโคมไฟถนน 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า (ถนน
แยกโบนันซ่า - 
คุ้มคลองเสือ) 

เพ่ือให้มไีฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 11 ต้น 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

369 โครงการขยาย
เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
ทั่วถึง 

ขยายเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน  

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 
ของการขยาย
เสียงตามสาย
ภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
ทั่วถึง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

370 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ 2 ห้อง 
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนันซ่า 

เพือ่อำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนที่มา
ใช้บริการศาลา
ประชาคม 

ก่อสร้างห้องน้ำ 
จำนวน 2 ห้อง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ห้องน้ำ 2 

ประชาชนได้รับ
การอำนวย
ความสะดวกใน
การใช้ศาลา
ประชาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

371 โครงการต่อเติม
ศาลาประชาคม 
2 ห้อง หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีจัด
ประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต่อเติมศาลา
ประชาคม 2 ห้อง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 90 
ของการต่อ
เติมศาลา
ประชาคม 

ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
ที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย            

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

372 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโบนัน
ซ่า (ซอยไมส้วย ซอย 
1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,500 เมตร  

- - 10,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
การก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

373 โครงการเสรมิผิว
จราจรถนน หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า (สาย
ขนงพระกลาง - แยก
ฤทธา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

เสรมิผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร 

- - 7,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
การเสริมผิว
จราจรถนน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

374 โครงการเสรมิผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข  (สี่แยกผัง 14 
– บ้านผาสุข) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

เสรมิผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,300 ตารางเมตร 

3,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ
การเสริมผิว
จราจร
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท ์
 ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

375 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอย
ลำดวน ขำปู่) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,826 ตารางเมตร 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

376 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยป้า
นาม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
349 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,745 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
0.60 เมตร จำนวน 7 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 242 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

377 โครงการก่อสร้าง
หินคลุก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(ซอยต้นไทร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  
370 เมตร หนา 
0.20 เมตร รวมพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,850 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 315 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,575 ตาราง
เมตร 

850,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 243 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

378 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยฟาร์ม
ม้า ช.การช่าง 
ช่วงที่ 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
880 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 5,280 
ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - 3,128,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 244 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

379 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(ซอยฟาร์มม้า ช.
การช่าง ช่วงที่ 1) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
578 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 3,468 
ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - - 1,852,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 245 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

380 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(ซอยฟาร์มม้า ช.
การช่าง ช่วงที่ 3) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 445.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
2,225 ตารางเมตร 
ไห่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - 1,310,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 246 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

381 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(ซอยนายวีระ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 543 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อย 
2,172 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียด
ตามรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนง
พระ 

- - 1,244,900 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 247 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

382 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(บริเวณซอยบ้าน
นายวรรณ ช่วงที่ 
2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร 
พร้อมลงเสาเข็มและ
เรียงหินใหญ่ ระยะทาง 
15 เมตร รายละเอียด
รูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

- - - 500,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 248 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

383 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(บริเวณซอยบ้าน
นายวรรณ ช่วงที่ 
1) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 210 ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - - 125,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 249 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

384 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยเขา
น้อยช่วงที่ 1) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - - 1,210,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 250 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

385 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยเขา
น้อยช่วงที่ 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 532 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 2,660 
ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบ
และรายการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- - - 1,600,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 251 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

386 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยต้น
ไทร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.20 เมตร รวม
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า1,850 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 315 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
รวมพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 1,575 
ตารางเมตร 

- - - - 673,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 252 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

387 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข
(บริเวณซอยนาย
ไม้ ถึง เขาน้อย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 660 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 789,200 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

388 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณสามแยก
บ้านนายเงิน – 
บ้านนายทองเบิ้ม 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- - 1,200,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 253 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

389 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บริเวณ
สามแยกนาง
แฉล้ม ถึง 
สนามบิน หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร 

- 1,440,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 254 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

390 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 12 บ้านผาสุข 
(ซอยนาย
สัญชาติ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
รวมพ้ืนที่ผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร 

- - - 1,068,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

391 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด 
บริเวณหน้านาย
สมพงษ์ - นาย
นิพนธ์ หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
บดอัด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - 90,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 255 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

392 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยป้าศรี
ไพร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
430 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 2,150 ตารางเมตร 

- - - 1,312,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

393 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 
(ซอยป้านอม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 349 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,745 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 2 บ่อ 

- - - - 1,068,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 256 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

394 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (บ้านนาย
สมจริง - 
สนามบิน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 930 ตาราง
เมตร 

- - 558,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

395 โครงการเสริมผิว
จราจร
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (สี่แยกผัง 
14 - บ้านผาสุข) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกวา่ 
6,300 ตารางเมตร 

- - - 2,369,000 - ร้อยละ 90 
ของการเสริม
ผิวจราจร
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 257 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

396 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข (บริเวณสี่
แยกผัง 14 - 
สนามบิน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 575 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 3,450 ตารางเมตร 
รายละเอียดรูปแบบและ
รายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

- - - - 2,053,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

397 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรลบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยง หมู่ที่ 
12 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งการ์ดเรลบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยง หมู่ที่ 12 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งการ์ด 
เรล 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 258 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

398 โครงการก่อสร้าง
หินคลุก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข (ซอย
สัญชาติ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.20 เมตร รวมพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร 
 

650,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

399 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่บาก (บ้าน
นายเกียรติ ชวน
โพธิ์ ถึง หน้าบ้าน 
น.ส.ปานใจ แก้ว
บุตรดี) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความยาว 1,500 
เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 259 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

400 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบ
บ่อสาธารณะ หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่บาก 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบ
บ่อสาธารณะ ความยาว 
1,000 เมตร 
 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

401 โครงการเปลี่ยนท่อ
สายเมนประปา
หมู่บ้านทัง้หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อสายเมนประปา 
ความยาว 4,000 เมตร 

2,000,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
เปลี่ยนท่อ
สายเมน
ประปา 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภค      
ที่เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

402 โครงการติดตั้งเสา
โคมไฟถนน หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่งาม 
(สำนักสงฆ์ประดู่
ทรงธรรม - ค่าย
ลูกเสือปากช่อง
แคมป์) 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 11 ต้น ระยะทาง 
300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งเสา
โคมไฟ 

มีไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

403 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่
งาม (ซอยพงษ์
เพชร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม (ซอย
พงษเ์พชร) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 151 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
604 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

370,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 261 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

404 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 13 บ้านประดู่
งาม (ซอย 8 
เชื่อมมอเตอร์
เวย์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
243 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,215 
ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ำขนาด 
0.80 เมตร 8 ท่อน 
จำนวน 2 จุด รวม 
16 ท่อน 

- 281,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 
 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

405 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบ
บ่อสาธารณะ หมู่
ที่ 13 บ้านประดู่
งาม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างคันทางรอบ
บ่อพร้อมรั้วคาวบอย
รอบบ่อสาธารณะ 

- 600,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

406 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 7 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 
เมตร และไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร 

- - - 702,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

407 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังและลงหิน
คลุก ม.13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังและลง
หินคลุก ม.13 

- 500,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังและลง
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

408 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม (บ้าน
ประดู่งาม - บลู
สกาย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 478 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 2,390 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร 

- - - - 1,795,000 ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

409 โครงการติดตั้ง
การ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 
13 (บริเวณสาม
แยกวัดประดู่ทรง
ธรรม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ติดตั้งการ์ดเรลพร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 13 
(บริเวณสามแยกวัด
ประดู่ทรงธรรม) 

- 100,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการติดตั้ง
การ์ดเรล 
พร้อมติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

410 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระน้ำ
สาธารณะ ม.13 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 271.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

411 โครงการซ่อมแซม
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน 

650,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

412 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่
งาม (ซอย 7 
บ้านพี่เปี๊ยก ช่วง
ที่ 1) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
675 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร 

393,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

413 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่
งาม (ซอย 7 
บ้านพี่เปี๊ยก ช่วง
ที่ 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 2  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
675 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร 

- - 393,000 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 266 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

414 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยบ้านป้ารุณ 
ช่วงที่ 1) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

415 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
ซอยบ้านป้ารุณ 
ช่วงที่ 2 (บริเวณ
ซอยป้ารุณ - 
ซอยคำวงษ์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

850,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 267 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

416 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยนายนเรศ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 
0.20 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 

2,700,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

417 โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง
(บริเวณบ้าน
นายจรัญ คำวงษ์) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภค 

ติดตั้งถังแชมเปญ - - 1,000,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งถังแชม
เปญ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

418 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง (ซอย
เมษา ช่วงที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,200,000 - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 268 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

419 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยทองประไพ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกวา่ 520 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 94 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อย
กว่า 282 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำขนาด 0.60 เมตร 14 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

- - 468,000 - - 
 

ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 269 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

420 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยคำวงษ์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 968 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 
วางท่อขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 11 ท่อน พร้อม
บ่อพัก จำนวน 2 บ่อ 

- - 620,400 - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 270 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

421 โครงการวางท่อ
เมนประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

วางท่อเมนประปา ขนาด 
2 นิ้ว 

- - 500,000 - - ร้อยละ 90 
ของการวาง
ท่อเมน
ประปา 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค 
บริโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

422 โครงการติดตั้ง
เสาโคมไฟถนน 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง (แยก
ถนนบายพาส – 
บ้านผู้ช่วยศิริพร 
ขาวเนตร) 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน 
จำนวน 11 ต้น 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งสาโคม
ไฟถนน 

มีไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 271 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

423 โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปา (ท่อ PE) 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง (ซอย
เมษา) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ที่เพียงพอ 

ขยายเขตท่อเมนประปา 
(ท่อ PE) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 
765 เมตร 

198,800 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ขยายเขตท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค-
บริโภคท่ี
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

424 โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปา (ท่อPE) 
หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง (ซอย
นายขาว) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ที่เพียงพอ 

ขยายเขตท่อเมนประปา 
(ท่อPE) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 
840 เมตร 

164,500 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ขยายเขตท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค-
บริโภคท่ี
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

425 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยขุนพล) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
185 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร วางท่อขนาด 
0.60 เมตร 7 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจำนวน 
2 บ่อ 

492,600 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การ
คมนาคม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

426 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังและลงหินคลุก 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 
(ซอยขุนพล) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังและลงหิน
คลุก (ซอยขุนพล) 

- 500,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
การซ่อมแซม
ถนนลูกรังและลง
หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

427 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางสมควร หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - - - 440,000 ร้อยละ 90 ของ
การก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

428 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตพร้อมวาง
ท่อข้ามบริเวณเส้นบ้าน
นายต้น–บายพาส หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อ  
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,700 เมตร และ
ท่อข้ามถนน 

- - - - 4,675,000 ร้อยละ 90 ของ
การก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อ   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

429 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง (บ้าน
ปิ่นทองต่อจากซอย
นายประทวน - 
ซอยเมษา) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
 

- - - - 1,300,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

430 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ 
พร้อมระบบไฟโซ
ล่าเซลล์  หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
(บริเวณบ้าน
ผู้ช่วยศิริรตัน์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ 
พร้อมระบบไฟโซล่า
เซลล์   

1,500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านหอถัง
เหล็กทรง
แชมเปญ 
พร้อมระบบ
ไฟโซลา่เซลล์   

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

431 โครงการเปลี่ยน
ท่อเมนประปา
หมู่บ้านทั้ง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

เปลี่ยนท่อเมน
ประปาเป็นท่อ PE 
 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของการ
เปลี่ยนท่อ
เมนประปา 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

432 โครงการติดตั้ง
กิ่งโคมไฟโซล่า
เซลล์ทางแยก 
ทางโค้ง และจุด
อันตรายทั้ง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดตั้งก่ิงโคมไฟโซล่า
เซลล์ 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งก่ิงโคม
ไฟโซล่า
เซลล์ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้
เส้นทาง
สัญจร 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

433 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (คุ้มสี่
แยกพัฒนา - 
บ้านนายอำนวย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มสี่
แยกพัฒนา - บ้านนาย
อำนวย) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

- 432,700 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 277 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

434 โครงการ
ก่อสร้างป้าย
โครงเหล็กเข้า 
ออก หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล  

เพ่ือพัฒนา
สาธารณูปการ
ให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็กเข้า ออก 
หมู่บ้านจำนวน 2 
ป้าย 

750,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งป้าย
เหล็ก 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค
ตามความ
ต้องการ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

435 โครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ ภายใน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ติดตั้งโคมไฟถนน   
โซล่าเซลล์ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งโคมไฟ
ถนนโซล่า
เซลล์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสง
สว่างเพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 278 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

436 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (บริเวณ
จากบ่อขาว ถึง 
ลานธรรมบ้าน
เขาจันทน์หอม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,413 เมตร 

- - - - 2,882,500 ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

437 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน
ลูกรัง ทั้งตำบล 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 

500,000 - - - - ร้อยละ 90
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง  

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 279 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

438 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล 
(บริเวณคุ้มสี่แยก 
- คุ้มซับตะเคียน) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
370 เมตร  

995,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

439 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (จาก
คุ้มซับตะเคียน - 
คุ้มบ่อแดง) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
พร้อมวาง
ท่อระบาย
น้ำ 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 280 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

440 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (สาม
แยกป่าสวนปาล์ม
นายสุรพนธ์ - เขา
ตาไข่) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก - 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

441 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (ซอย
บ้านนายศักด์ิ 
หอมกลาง - บ้าน
ช่างต๋อยข้างป่ายู
คา) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 300 
เมตร 

- 1,200,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

442 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 
(คุ้มสี่แยกพัฒนา 
ซอยบ้านบ้านน.ส.
ศศริรัศมิ์) 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
เสริมผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

443 โครงการติดต้ัง
การ์ดเลนและไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (คุ้ม
ศึกษาพัฒนา 
สามแยกบ้าน
นายสมมาตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ติดตั้งการ์ดเลนและ
ไฟกระพริบ 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งการ์ด
เลนและไฟ
กระพริบ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

444 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บริเวณคุ้มสี่แยก 
– คุ้มซับตะเคียน 
หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- - - - 576,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

445 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านหอถัง
เหล็กทรงแชม
เปญ หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรี
มงคล (บริเวณ
บ้านผู้ช่วยศิริ
รัตน์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอ
ถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลบม. สูง 
20 เมตร 

- - - - 400,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านหอ
ถังเหล็กทรง
แชมเปญ 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค 
บริโภค 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

446 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์ 
ภายในตำบล
ขนงพระ 15 
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่เพียงพอ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์ 15 
หมู่บ้าน จำนวน 
150 ต้น 

7,500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างโซ
ล่าเซลล์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

447 โครงการติดตั้ง
การ์ดเลนและไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล (คุ้มบ่อแดง 
จากสามแยกบ่อ
แดง - ศาลเจ้าแม่) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ติดตั้งการ์ดเลนและ
ไฟกระพริบ 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของการ
ติดตั้งการ์ด
เลนและไฟ
กระพริบ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

448 โครงการ
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศพด.ใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบต.ขนง
พระ 

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
อาคารเรียน
ของ ศพด.ใน
ความ
รับผิดชอบของ 
อบต.ขนงพระ 

ซ่อมแซมอาคารเรียน
ของศพด.ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
ขนงพระ จำนวน 5 
แห่ง ให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และ
ปลอดภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

อาคารเรยีน
ของศพด.ใน
ความ
รับผิดชอบของ 
อบต.ขนงพระ 
จำนวน 5 
แห่ง มีความ
มั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย          (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

449 โครงการก่อสร้าง
ป้ายโครงเหล็กเข้า 
– ออก หมู่บา้น 

เพื่อบ่งบอกพกิัด
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า – ออก 
หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน 

1,700,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ
การก่อสร้างปา้ย
โครงเหล็ก 

มีป้ายบ่งบอก
พิกัดของหมู่บา้น 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

450 โครงการติดตั้ง
ป้ายชื่อ (ซอย) 
จำนวน 15 
หมู่บ้าน 

เพื่อบ่งบอกซอย
ของหมู่บ้าน 

ติดต ั ้ งป ้ายชื ่อ (ซอย) หม ู ่ท ี ่  1 
จำนวน 10 ป้าย,หมู่ที่ 2 จำนวน 
10 ป้าย,หมู่ที่ 3 จำนวน 7 ป้าย
,หมู่ที่ 4 จำนวน 7 ป้าย,หมู่ที่ 5 
จำนวน 7 ป้าย,หมู่ที่ 6 จำนวน 7 
ป้าย,หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ป้าย,หมู่ที่ 
8 จำนวน 7 ป้าย,หมู่ที่ 9 จำนวน 
7 ป้าย,หมู่ที่ 10 จำนวน 7 ป้าย
,หมู ่ที ่ 11 จำนวน 7 ป้าย,หมู ่ที่ 
12 จำนวน 7 ป ้าย,หม ู ่ท ี ่  13 
จำนวน 7 ป้าย,หมู่ที่ 14 จำนวน 
7 ป้าย,หมู่ที่ 15 จำนวน 7 ป้าย 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ
การติดต้ังป้าย
ชื่อซอยหมู่บา้น 
พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง 

มีป้ายบ่งบอกชื่อ
ซอยของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

451 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล พร้อม
วางระบบประปา 
ภายในตำบลขนง
พระจำนวน 15 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
สำหรับการ
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบ
ประปา 

- - - 5,250,000 - ร้อยละ 90 ของ
การขุดเจาะบ่อ
บาดาล พรอ้ม
วางระบบ
ประปา 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำสำหรับ
การอุปโภคที่
เพียงพอ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

452 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หมู่
ที่ 15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (คุ้มบ่อ
แดง) 

เพ่ือให้มี
สถานที่สำหรับ
ดำเนิน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 16 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์และป้าย
โครงการ 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สถานที่
สำหรับการ
ดำเนิน
กิจกรรม 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

453 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ
ดับเพลิง 

เพ่ือให้มี
สถานที่
ประจำการสูบ
น้ำสำหรับ
รถดับเพลิง 

อาคารโรงสบูขนาด 
3.00x3.00 เมตร /เครื่อง
สูบน้ำ 5 HP กระแสไฟฟ้า 
220 V ท่อน้ำเข้า 4 นิ้ว ท่อ
น้ำออก 4 นิ้ว พร้อม
ตู้ควบคุมและท่อสูบและทอ่
จ่ายน้ำ/มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
15 A พร้อมสายไฟฟ้า
ภายนอก/ลานจอด
รถดับเพลิงขนาด 
10.00x6.00 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ 

มีสถานที่
ประจำการ
สูบน้ำ
สำหรับ
รถดับเพลิง 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

454 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพ
ด้วยตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพและ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 
สำนักปลัด 

455 โครงการสร้าง
รายได้และเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพ
สำหรับผู้พิการ 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้และเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพ
ต่างๆ ที่
เหมาะสมกับผู้
พิการ 

ผู้พิการตำบลขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวนผู้
พิการ 

ผู้พิการมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน 

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 
สำนักปลัด 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

456 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และเหมาะสม 

ผู้พิการตำบลขนงพระ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวนผู้
พิการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 
สำนักปลัด 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

457 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจาก
สารเสพติด 

เพ่ือจัด
กิจกรรมให้
ความรู้ปัญหา
ยาเสพติด/การ
มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ปัญหายาเสพติด และ
ดำเนินกิจกรรม To be 
Number 1 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้โทษ
ของยาเสพ
ติดและ
ปัญหา การ
ป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอัน
ควร 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 

458 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
การจัดตั้งชมรม
การออกกำลัง
กาย ตำบลขนง
พระ 

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้ประชาชน
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

จัดตั้งชมรมจัดกิจกรรม
การออกกำลังกายของ
ตำบลขนงพระ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของการ
จัดตั้งชมรม
และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ตำบลขนง
พระมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 290 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

459 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาของคนใน
ครอบครัวเพ่ือยุติ
การเกิดความ
รุนแรง 

ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรม 

ครอบครัว
เข้มแข็งและ
ลดปัญหา
ความรุนแรง
ในครอบครัว
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 

460 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
โรงเรียนและ
ชุมชนในเขต
ตำบลขนงพระ 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและ
หมู่บ้าน 

ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรม 

ชุมชน
เข้มแข็ง
ปลอดยาเสพ
ติด 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

461 โครงการรณรงค์
และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาของคนใน
ครอบครัวเพ่ือยุติ
การเกิดความ
รุนแรง 

ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรม 

ครอบครัว
เข้มแข็งและ
ลดปัญหา
ความรุนแรง
ในครอบครัว
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 

462 โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพ่ิมทักษะและ
เพ่ิมรายได้ใน
อาชีพให้กับ
ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

เพ่ืออบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ทักษะและเพ่ิม
รายได้ในอาชีพ
ให้กับประชาชน
ตำบลขนงพระ 

ประชาชนตำบล
ขนงพระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรม 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายเพิ่มข้ึน 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
สำนักปลัด 
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ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

463 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาอบต.
ขนงพระ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อบรมจริยธรรม 

ตำบลขนงพระ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของคณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
และสมาชิก
สภาอบต. 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภา
อบต.   มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

464 โครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
กฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้
ชีวิตประจำวัน 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภา
อบต.ขนงพระ 

ตำบลขนงพระ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของคณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
และสมาชิก
สภาอบต. 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภา
อบต. มี
ความรู้ด้าน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

465 โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทำงานของ
คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา/
พนักงานส่วน
ตำบล/
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้าง อบต.ขนง
พระ 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการ
ทำงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง อบต.
ขนงพระ 

ตำบลขนงพระ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 
ของผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานส่วน
ตำบล 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้าง 

บุคลากรของ
อบต.ขนงพระ
มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

466 โครงการจ้างที่
ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบ
ต่างๆ 

เพ่ือจ้างที่ปรึกษา
วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ผลการวิจัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของการทำ
การวิจัย 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

467 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำระบบ
บัญชี
คอมพิวเตอร์  
(e-laas) 

เพ่ือฝึกอบรมและ
สนับสนุนการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ เช่น 
การเตรียม
คอมพิวเตอร์ 

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์      
(e-laas) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 90 
ของการ
บันทึกใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 
(e-laas) มี
ความเป็น
ปัจจุบัน 

งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

468 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนางานแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจและเทคนิคใน
การทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 
ของพนักงาน 
ลูกจ้าง ที่เข้า
อบรม 

พนักงาน 
ลูกจ้าง 
สามารถนำ
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
(GIS) มา
ประยุกต์ใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

469 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
คลัง 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้การ
จัดทำหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินและการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อน 

อบต.ขนงพระ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
ของพนักงาน 
ลูกจ้าง ที่เข้า
อบรม 

การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 

470 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ด้านวชิาการคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
ส่วนตำบล/
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้ง 
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน
ส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง อบต.
ขนงพระ 

อบต.ขนงพระ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานส่วน
ตำบล 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้าง 

บุคลากรของ
อบต.ขนงพระ
มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

471 โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
จิตสำนึกท่ีดีในการ
สร้างวินัยการอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

อบต.ขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้างที่เข้าร่วม
อบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะในการ
ดำเนินชีวิตมี
จิตสำนึกท่ีดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย
ในตนเอง 
และมีจิต
อาสา
ช่วยเหลือ
ผู้อื่น  

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

472 โครงการอบรม
และ
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษี
ต่างๆ ของอบต. 

เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนในเขต 
อบต. ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเรื่อง
ภาษี และแก้ปัญหา
การจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของการ
จัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน 

อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ขึ้น  

งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 

473 โครงการอบรม
ตรวจการจ้าง 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็น
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทำหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

จัดการฝึกอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรม
โครงการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
และ
ปฏิบัติงานได้
อย่างโปร่งใส 

งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 299 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

474 โครงการ
กิจกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้
และประสบการณ์
การทำงานให้กับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความเข้าใจใน
การทำงานตาม
บทบาทและอำนาจ
หน้าที่และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

อบต.ขนงพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรม 

สมาชิกสภา 
อบต. มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ใน
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การ
ปฏิบัติงาน  

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 

475 โครงการมอบ
เกียรติบตัรให้กับ
บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการ
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

เพ่ือเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่บำเพ็ญ
ประโยชน์ประพฤติ
ปฏิบัติตนช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

ตำบลขนงพระ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของการมอบ
เกียรติบัตร 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไป 
สำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 300 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

476 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ การ
ปฏิบัติงานช่าง 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ การ
ปฏิบัติงานช่าง 

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สังกัด กอง
ช่าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของพนักงาน
สังกัดกอง
ช่าง 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ทำงาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
กองช่าง 

477 โครงการจัดทำ
ค่าพิกัดแนวเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

เพ่ือดำเนินการ
แบ่งเขตพ้ืนที่
แต่ละหมู่บ้าน
ภายในเขต
ตำบลขนงพระ 
จำนวน 15 
หมู่บ้าน 

ตำบลขนงพระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของการ
จัดทำค่า
พิกัดแนวเขต 

การ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

478 โครงการ
ซ่อมแซมพัฒนา
ระบบจราจร 

เพ่ือซ่อมแซม
พัฒนาระบบ
จราจรภายใน
ตำบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบจราจรภายใน
ตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของปัญหา
การจราจร
ภายในตำบล
ลดลง 

การจราจร
ภายในตำบล
มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

งานจราจร 
กองช่าง 

479 โครงการวาง
และปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การวางและ
ปรับปรุงผัง
เมืองรวม/
ชุมชนและการ
วางผังชุมชน 
เช่น การ
ฝึกอบรมค่า
รังวัดแนวเขต 

ผังเมืองรวม/ชุมชนและ
วางผังชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 
ของการวาง
และปรับปรุง
ผังเมืองรวม/
ชุมชนและ
วางผังชุมชน 

อบต.มี
ประสิทธิภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 302 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

480 โครงการ
อุดหนุนงานรัฐ
พิธี 

เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล
สำคัญหรือผู้ที่
ดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

อุดหนุนงานรัฐพิธี
อำเภอปากช่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการ
อุดหนุน 

ประชาชน
เกิดจิตสำนึก
ที่ดี และเกิด
ความรัก
ความสามัคคี
ของคนใน
ชาติ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 303 

 

ผ.02 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / ART City / SAFE City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย          

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

481 โครงการท้องถิ่น
จิตอาสาพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ 

เพ่ือแสดงออกถึง
พฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการในการ
ช่วยเหลือสังคม 

อบต.ขนงพระ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
เกิดจิตสำนึก
ที่ดี และเกิด
ความรัก
ความสามัคคี
ของคนใน
ชาติ 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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ผ.02/2 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับสวอง 
หมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง 

เพ่ือให้มีสถานที่อบรม
เลี้ยงดูจัด
ประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้สำหรับเด็ก 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับสวอง 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีสถานที่
อบรมเลี้ยงดู
จัด
ประสบการณ์
และส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้สำหรับ
เด็ก 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ (เส้น
บ้านนา - ขนงพระ
เหนือ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
8,000 เมตร 

- - 23,040,000 - - ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม ตำบล
ขนงพระ เชื่อม  
หมู่ที่ 7 บ้านสระ   
น้ำใส ตำบลโป่ง 
ตาลอง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 306 

 

ผ.02/2 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บ้านซบั 
สวอง ตำบลขนง
พระ เชื่อม หมู่ที่ 7 
บ้านไร่ ตำบลหมูสี 
(เส้นบา้นไร่ - บ้าน
ซับสวอง) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

- - - 5,760,000 - ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 11 บ้าน
โบนนัซ่า ตำบลขนง
พระ เชื่อม หมู่ที่ 
15 บ้านคลองเสือ 
ตำบลหมูส ี

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร 

- - - - 11,520,000 ร้อยละ 90 
ของการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 307 

 

ผ.02/2 

 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 
ตำบลขนงพระ 
เชื่อม หมู่ที่ 20 
บ้านหนองช้างตาย
(คุ้มหนองกรวด - 
หนองช้างตาย) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุก ข้างละ 
0.20 เมตร 

2,320,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 308 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน 4 เลน    
(สายสี่แยกเขาแม่ชี 
– ถนนนิคมฯ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน 4 
เลน ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 30,000,000 - - - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างถนน 
4 เลน     

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งาน
ก่อสร้าง 
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
วงเวียนและ
นวัตกรรมอัต
ลักษณ์ประจำ
ตำบล 

เพ่ือก่อสร้างวง
เวียนและ
นวัตกรรมอัต
ลักษณ์ประจำตำบล 

หมู่ที่ 6 บ้านซับ 
สวอง 

    10,000,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้างวง
เวียนและ
นวัตกรรม 
อัตลักษณ์
ประจำตำบล 

มีวงเวียนและ
นวัตกรรมอัต
ลักษณ์
ประจำตำบล 

งาน
ก่อสร้าง 
กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
สะพาน วัดกะ
เจียว ม.14 บ้าน
ปิ่นทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน 
ขนาด 8 เมตร ยาว 
47 เมตร 

- - - 10,000,000 - ร้อยละ 90 
ของการ
ก่อสร้าง
สะพาน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งาน
ก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 309 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ปรับปรุง
คุณภาพน้ำ
ระบบไฟฟ้า
สลายตะกัน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภคท่ีดี
มีคุณภาพ 

หมู่ที่ 1 – 15 
ภายในตำบลขนงพระ 

- - - - 10,000,000 ร้อยละ 90 ของ
การปรับปรุง
คุณภาพน้ำระบบ
ไฟฟ้าสลายตะกัน 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 
บริโภคท่ีดีมี
คุณภาพ 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต
สายบา้นขนงพระ
ใต้ หมู่ที่ 2 
ตำบลขนงพระ 
เชื่อม ตำบล
หนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 
900 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 4,500 ตาราง
เมตร 

- - - - 1,610,000 ร้อยละ 90 
ของกาก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติก 
คอนกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 310 
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ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 : การพัฒนาเมือง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย              

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
 KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้าน
ซับสวอง หมู่ที่ 
6 ตำบลขนง
พระ เชื่อม 
ตำบลวังกะทะ 
อำเภอ ปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกคอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,325 
เมตร 

- - - - 8,578,000 ร้อยละ 90 
ของการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอ
นกรีต 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

งานก่อสร้าง 
กองช่าง 
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ผ.03 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย       

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบ
ธรรมดา) 

575,000 - - - - กองช่าง 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน 2 คัน ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 

- 1,700,000 - - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย       

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน 2 คัน ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 
ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 

- 2,000,000 - - - สำนักปลัด 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือ กำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ 
(แบบอัดท้าย) 

- - 2,500,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 

5 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เครื่องดับเพลิง - 20,000 - - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย           

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เลื่อยโซ่ยนต์ - - 30,000 - - สำนักปลัด 

7 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

- 500,000 - - - สำนักปลัด 

8 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บา้น
ขนงพระกลาง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

- 500,000 - - - สำนักปลัด 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ขนงพระ (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

- - - 300,000 - กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย           

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ) 

- 18,900 - - - สำนักปลัด 

11 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

รถตัดหญ้า BES 3 ล้อ 2 
ล้อจักรยาน (ยางตัน) 
จำนวน 1 คัน 

- 16,000 - - - สำนักปลัด 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ) 

59,000 - - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาการนำนวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ
บริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตาม และประเมินผล
ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
และประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ดังนี้ 
 

4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน
(Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) 
ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
 1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการ
ดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ .2548 และเพ่ิ ม เติ มถึ ง (ฉบั บที่  3) พ .ศ .2561 ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
 ๒) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน 
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

  เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปส่าความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิผล
ของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล  คือ 
 1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด 
 ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติม 
 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครง มาใช้ในการ 
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 1) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 
  1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
  1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
 2) ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการที่
แล้วเสร็จกับจำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของประชาชน 
 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นก่อน หน้าที่
แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ โดยการวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

             สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

 
 
 

ระบบการจัดทำแผน ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบงบประมาณ 

ปัจจัยนำเข้า 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่าย 

- บุคลากร 

- ทรัพยากรอื่นๆ 

กระบวนการ 

- การใช้ทรัพยากร 

- การดำเนินการตาม
แผน 

- การบริหารแผน 

 

ผลผลิต 

- ความสำเร็จของ
การดำเนินการตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ ์

- ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนเมื่อเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค ์

 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

 
 
 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เปา้หมาย 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
 
- Performance Monitoring 

 
 
 



                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล                                                                                    หน้า | ๓๑๙      

๑.  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน   

   ท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

                (3) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๒.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  (Quality) 

                เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเตาปูน ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กร

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินการ
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนนงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

http://www.dla.go.th/
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4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้จัดบริหารสาธารณะเพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ 
ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะทางและยาว  ต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาและดำเนินการ โดยในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้วางแผนดำเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์/ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ด้านความมั่นคง 
 

1) ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกแห่งในกรณีที่มี เหตุจำเป็น
เร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน 

3) ปรับป รุ งกระบวนการทำงานพร้อม เน้ นการน ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ด ี

4) ส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5) เสริมสร้างการกระจายอำนาจ สู่การตัดสินใจในทุก
ระดับ 

6) ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลมีสมรรถนะในการพัฒนา
ระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1) ส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ ประชาชนมี ความรู้ ด้ าน
สาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรค
ระบาด และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรค
ระบาด ในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์/ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่ดีพร้อม มี

ความสุขสมบูรณ์ทางด้านพลานามัย ส่งเสริมการเล่น
กีฬา การออกกำลังกาย การมีระเบียบวินัยในการเลือก
บริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ 

3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความรู้ และ
ทักษะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

4) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ดูแลและรักษาผู้ที่ต้องการเลิกจาก
การใช้ยาเสพติด 

5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกัน
เหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ  และช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติในพื้นที ่

6) จัดให้มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล 

 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

1) สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริม
ขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

2) ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับ
โอกาสขยายพืชผลเพ่ิมพูนในตลาดการค้า และลดต้นทุน
การผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ  การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

3) รณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าในตำบล 
4) สนับสนุนส่งเสริมด้านอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

4. ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

1) ส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก ถึงความ
เป็นอารยะธรรมอันดีงาม 

2) สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านภาษา
ทางเลือก ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ต้องมีองค์
ความรู้ในการสื่อสาร ติดต่อกับสมาพันธ์ประเทศเพ่ือน
บ้านที่สิบประเทศ 

3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยี เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และ
ทันสมัย 

4) สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล และ
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์/ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้

ทั่วถึงรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้มาเยือน 

6) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ประสานของบประมาณเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตำบล
ขนงพระให้ดีขึ้น ในด้านการสงเคราะห์สวัสดิการ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพ่ิมศักยภาพให้แก่  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้านรายได้หรืออาชีพ
เสริม 

3) ให้การบริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4) สำรวจ ตรวจสอบ และประสาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้
โดยเร็ว 
 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1) สร้างภาพพจน์องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่ประชาชน ด้วยการยอมรับเชื่อถือว่า
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 

2) สร้างแรงจูงใจ เพ่ิมขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการ และ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีใน
หมู่คณะ 

3) ปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและด้วยความยุติธรรม 
 

 
๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าในขั้นตอบการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่   3 ) พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การ
ดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
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ทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจำทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใดเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
   

(๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่ง น้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้าในพ้ืนที่
การเกษตร หรือป่าไม้  การประกอบกิจการฟาร์มไก่  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนัน ยาเสพติดที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ สภาพพ้ืนผิวถนนบางจุด ยังมีความชำรุดเสียกาย  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่าน 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

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

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
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2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล                                                                                    หน้า | ๓๒๘      

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
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4.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ่การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 

ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ี
ได้กำหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  

 

 

 



                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล                                                                                    หน้า | ๓๓๐      

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 
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๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 
 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเขา้ใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปา้หมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการนำไปสู่ปฏิบตัิให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอยา่งมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำ
น้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิง
นวัตกรรม (๒) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   

 

5.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 

5.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน Scorecard Model หรือ ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบม ุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) 

  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวต้นแบบเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
  (6) แบบประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Methods) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
  (11) แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้นมา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-
(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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5.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ 

5.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
5.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)  
5.5 ผลกระทบ (Impact) 

5.6 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

5.6.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   

5.6.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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