
 
 
         

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)  

แกไ้ข  ครัง้ที ่ 2  ประจ าป ี2563 
------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2563  ขึ้นโดยผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ในวันท่ี 
10  มิถุนายน  2563  

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24 จึงประกาศให้ทราบ
โดยท่ัวกัน  และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ี  www.banwang.go.th 

                     ประกาศ ณ วันท่ี     7    พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
     
 
 

 
  (นายประยูร  ยันประเวช) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 2  
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กว้าง 4 เมตร ยาว 821 เมตร หนา 0.15 เมตร 221,800 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 492.60 ลบ.ม. หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่4 การคมนาคมและใช้ในการ กอ่สร้างตามแบบที ่อบต. บ้านวังก าหนด รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ  - จดุเร่ิมต้น ทีบ่้านนายบุญยืน อมฤก รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว พกิดั X=812686 , Y=1676296 ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

 - จดุส้ินสุด ทีไ่ร่นายบุญยืน อมฤก คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
พกิดั X=812732 , Y=1676211 (1 หมู่บ้าน)

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กว้าง 4 เมตร ยาว 821 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,851,000 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 492.60 ลบ.ม. หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่4 การคมนาคมและใช้ในการ กอ่สร้างตามแบบที ่อบต. บ้านวังก าหนด รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ  - จดุเร่ิมต้น ทีบ่้านนายบุญยืน อมฤก รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว พกิดั X=812686 , Y=1676296 ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

 - จดุส้ินสุด ทีไ่ร่นายบุญยืน อมฤก คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
พกิดั X=812732 , Y=1676211 (1 หมู่บ้าน)

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครัง้ที่ 2 ประจ าปี  2563

โครงการแก้ไข

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99  ล าดับที่ 17

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 

แบบ  ผ 02
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่ กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 494,100 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 1 มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่6 การคมนาคมและใช้ในการ 138 ลบ.ม. หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ 920 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบที ่ ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

อบต.บ้านวังก าหนด คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น (1 หมู่บ้าน)
พกิดั X=8125652 , Y=1672982
จดุส้ินสุด
พกิดั X=812631 , Y=1673208

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่ กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 517,800 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 1 มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่6 การคมนาคมและใช้ในการ 138 ลบ.ม. หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ 920 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบที ่ ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

อบต.บ้านวังก าหนด คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น (1 หมู่บ้าน)
พกิดั X=8125652 , Y=1672982
จดุส้ินสุด
พกิดั X=812631 , Y=1673208

รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 115  ล าดับที่ 37

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 1,530,000 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายนาบุง่ มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่7 การคมนาคมและใช้ในการ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 ลบ.ม. พร้อมป้าย รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่าง รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว ละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบที ่อบต. บ้านวัง ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

ก าหนด คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
 - จดุเร่ิมต้น ทีบ่้านนายพอดี ใจชอบ (1 หมู่บ้าน)
พกิดั X=815027 , Y=1678714
 - จดุส้ินสุด ทีไ่ร่นายวัน ใจชอบ
พกิดั X=815425 , Y=1678298

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 1,532,200 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายนาบุง่ มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่7 การคมนาคมและใช้ในการ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 ลบ.ม. พร้อมป้าย รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่าง รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว ละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบที ่อบต. บ้านวัง ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

ก าหนด คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
 - จดุเร่ิมต้น ทีบ่้านนายพอดี ใจชอบ (1 หมู่บ้าน)
พกิดั X=815027 , Y=1678714
 - จดุส้ินสุด ทีไ่ร่นายวัน ใจชอบ
พกิดั X=815425 , Y=1678298

รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122  ล าดับที่ 44

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 494,100 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายฝ่ังห้วย บ้านดอนใหม่ มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่10 การคมนาคมและใช้ในการ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม. รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

ชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ที ่อบต.บ้านวัง ก าหนด (1 หมู่บ้าน)
 - จดุเร่ิมต้น
พกิดั X=816782 , Y=1679848
 - จดุส้ินสุด
พกิดั X=817006 , Y=1679839

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาขนมีถนนที่  - กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 517,800 จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายฝ่ังห้วย มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ หมู่บ้านทีไ่ด้ ส าหรับใช้ในการ
หมู่ที ่10 การคมนาคมและใช้ในการ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม. รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ

ขนส่งผลผลิตทางการ มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. รวดเร็ว และ ในการขนส่งผลผลิต
เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ ปลอดภัยในการ ทางการเกษตรที่

ชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย กอ่สร้างตามแบบ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ที ่อบต.บ้านวัง ก าหนด (1 หมู่บ้าน)
 - จดุเร่ิมต้น
พกิดั X=816782 , Y=1679848
 - จดุส้ินสุด
พกิดั X=817006 , Y=1679839

เหตุผลการแกไ้ข 1.เพือ่ประโยชน์แกท่างราชการและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 
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