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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 
         
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 1  ประจ าป ี2563 
------------------------------------------------------ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์   2563 มีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ให้ทราบโดยทั่วกันและสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ที่  www.banwang.go.th 
                     ประกาศ ณ วันที่    27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
     
 
 

 
  (นายประยูร  ยันประเวช) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 

 
 
 



บทน า 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่  1 ประจ าปี 2563 มีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
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                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6  ยุทธศาสตรพั์ฒนาสังคมและการแก้ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

   -  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารจังหวัด ในเขตจังหวัด ที่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทียว ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา
7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณแีละกีฬา

7.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 147  ล าดับที่ 10
โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีวสัดุ ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออก 80,500 80,500 จ านวน ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านักปลัด
ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด อุปกรณ์   ในการออก ก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน เคร่ืองออก ส าหรับออกก าลังกาย
หมู่ที่ 6 ก าลังกายที่มีประสิทธภิาพ1  ชุด ก าลังกาย และมีสุขภาพร่างกาย

(5 เคร่ือง) ที่แข็งแรง
1 รายละเอียดโครงการที่ขอเปล่ียนแปลงใหม่ 

โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย (1)เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออก 66,000 เป็นการส่ง ประชาชนมีอุปกรณ์ ส านักปลัด
กลางแจ้ง ประจ าหมู่บ้าน ประชาชนและเยาวชน ก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน เสริมสุขภาพ ส าหรับออกก าลังกาย
บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 6 ให้ความส าคัญของการ 1  ชุด  จ านวน  5  รายการ ประชาชน และมีสุขภาพร่างกาย

ออกก าลังกาย  - เคร่ืองบริหารเอว-สะโพก และเยาวชน ที่แข็งแรง
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. ให้มีสุขภาพ
จ านวน 1 เคร่ือง ร่างกาย

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าป ี 2563

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ  ผ 02
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

(2)เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  - อุปกรณ์ลู่วิง่อเนกประสงค์  แข็งแรง
ประชาชนและเยาวชน ขนาด 1.00 x 1.00x1.60 ม. ปลอดโรค
ใช้เวลาวา่งให้เกิด จ านวน  1  เคร่ือง ไม่น้อยกวา่
ประโยชน์  - อุปกรณ์บริหารแขน-เขา่-ลด ร้อยละ 80

หน้าท้องแบบถบีดึง
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. 
จ านวน 1  เคร่ือง
 - อุปกรณ์บริหารขอ้สะโพก
( แบบแกว่งตัว) 
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. 
จ านวน 1 เคร่ือง
  -อุปกรณ์ซิทอัพบริหาร
กล้ามเนื้อท้อง  
ขนาด 1.00 x 1.20 x 0.60 ม. 
จ านวน 1 เคร่ือง

เหตุผลการเปล่ียนแปลง 1.เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

(ผ.03) 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ เดิม ( ผ.03) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 195 ล าดับที ่25

สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 80,500 80500 ส านักปลัด
ของชุมชน  จ านวน 1 ชุด หมู่ที ่6 อบต.

 -จักรยาน-บริหารข้อเข่า หัวเข่า กล้ามเนื้อ ต้นขา 
น่องข้อเท้า ขนาด 70x90x120 ซม.จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองซิทอัพ บริหารกล้ามเนื้อท้อง สีน้ าเงินส้ม
 ชนาด 70x120x60 ซม. จ านวน  1  เคร่ือง
 -ผีเส้ือบริหารหน้าอก หัวไหล่ กล้ามเนื้อแขน หน้าอก
ต้นคอ  ขนาด 80x120x200 ซม. จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองบริหารหน้าท้องแบบสปริงเบาะส้ัน สีน้ าเงินส้ม
 ขนาด 70x120x120 ซม จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองก้าวเหวีย่งขา สีน้ าเงินส้ม 
ขนาด  70x80X120  ซม.

บัญชคีรุภัณฑ์
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปี  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและทีม่า

แบบ  ผ 03
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ ทีข่อเปล่ียนแปลงใหม่
ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 66,000 ส านักปลัด
 ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่6 อบต.
 - เคร่ืองบริหารเอว-สะโพก 
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.จ านวน 1 เคร่ือง
 - อุปกรณ์ลู่วิง่อเนกประสงค์  ขนาด 1.00 x 1.00
x1.60 ม. จ านวน  1  เคร่ือง
 - อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้องแบบถีบดึง
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จ านวน 1  เคร่ือง
 - อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก ( แบบแกว่งตัว)
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จ านวน 1 เคร่ือง
  -อุปกรณ์ซิทอัพบริหารกล้ามเนื้อท้อง 
ขนาด 1.00 x 1.20 x 0.60 ม. จ านวน 1 เคร่ือง


