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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 



ค ำน ำ 

 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและแผนกำรด ำเนินงำน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมท้ังวำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-
2565) เมื่อวันท่ี  14  มิถุนำยน    2562 ไปแล้วนั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและตำมนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนวัง   ซึ่งยังมีโครงกำร/กิจกรรมท่ียังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)ดังนั้นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ประจ ำปี   2563 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนและนโยบำยผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
วังต่อไป 
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  

เพิม่เตมิ   ครัง้ที ่2   ประจ าป ี  2563 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในห้วงเวลาของแผนนั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี   14  มิถุนายน 2562 นั้น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ในระเบียบนี้                                                          
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ค าว่า “แผนพัฒนา”เป็น 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ขอความนี้แทน 
“หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการ
กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
            “การแก้ไข”หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย” 

    

 



 

  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้           

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น          
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย   
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย                                             
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ โครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  2 ประจ าปี  2563  นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ัง
ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็น
ส าคัญ   



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ   (บาท) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1.  ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าริ
   1.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 2 377,400 1 83,600 3 461,000

รวม 0 0 0 0 0 0 2 377,400 1 83,600 3 461,000
3.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร
  3.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 60,000 0 0 0 0 1 60,000

รวม 0 0 0 0 1 60,000 0 0 0 0 1 60,000
4.  ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคม
  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 2 60,000

รวม 0 0 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 2 60,000
5.  ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสาธารณสุข
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 30,700 0 0 0 0 1 30,700

รวม 0 0 0 0 1 30,700 0 0 0 0 1 30,700

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี  2564

                                                                                แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565 )  เพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 2                                                                
                 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2561 รวม   5   ปีปี  2565

                                                                                                  บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

ปี  2563ปี 2562

แบบ  ผ 01

1



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ   (บาท) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

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

6.  ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
  6.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 0 0 0 0 4 1,275,500 15 7,430,500 12 10,609,900 31 19,315,900

  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 23 5,821,639 3 91,800 1 36,100 27 5,949,539

รวม 0 0 0 0 27 7,097,139 18 7,522,300 13 10,646,000 58 25,265,439
8.  ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่
  8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 440,000 0 0 0 0 1 440,000

รวม 0 0 0 0 1 440,000 0 0 0 0 1 440,000
9.  ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1 209,750 1 100,000 1 100,000 3 409,750

รวม 0 0 0 0 1 209,750 1 100,000 1 100,000 3 409,750
10.  ยทุธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 2 200,000

รวม 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 2 200,000
รวมทัง้หมด 0 0 0 0 31 7,837,589 23 8,129,700 17 10,959,600 71 26,926,889
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1. ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
1.1 แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ซ่อมคัดคูล าค้างพลู เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 83,600 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าไว้ในใช้ กองช่าง

หมูท่ี่ 8 กกัเกบ็น้ าที่ได้มาตรฐาน สูงเฉล่ีย 3 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค
สามารถจุน้ าได้เพยีงพอ จุดพกิดั ที่ได้ใช้น้ า อย่างเพยีงพอ
ต่ออปุโภค-บริโภค บริเวณที่นานางชิ้น เที่ยงสันเทียะ 100%
ของประชาชน พกิดั X=812736 , Y=1675450

จุดที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร
สูงเฉล่ีย 3 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
จุดพกิดั
บริเวณที่นานางชิด นวนกลางดอน
พกิดั X=813469 , Y=1675236

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม  ครัง้ที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวงั   อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02แบบ  ผ 02

3



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 ขุดลอกสระหนองสรวง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร 47,100 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าไว้ในใช้ กองช่าง
หมูท่ี่ 9 กกัเกบ็น้ าที่ได้มาตรฐาน หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,299.99 ลบ.ม. ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค

สามารถจุน้ าได้เพยีงพอ ลาดเอยีง 1:2 ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร พร้อมป้าย ที่ได้ใช้น้ า อย่างเพยีงพอ
ต่ออปุโภค-บริโภค โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ 100%
ของประชาชน อบต.บ้านวัง ก าหนด 

จุดที่ต้ังโครงการ
พกิดั X=815340 , Y=1680404

3 ขุดลอกสระบุกระสัง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง ขุดลอกพื้นที่ปากบนไม่น้อยกว่า 5,692.88 330,300 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าไว้ในใช้ กองช่าง
หมูท่ี่ 10 กกัเกบ็น้ าที่ได้มาตรฐาน ตารางเมตร พื้นที่ปากล่างไม่น้อยกว่า ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค

สามารถส่งน้ าได้อย่างมี 3,425.83 ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินขุด ที่ได้ใช้น้ า อย่างเพยีงพอ
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 9,118.71 ลบ.ม. ลาดเอยีง 1:2 100%

ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย
จุดที่ต้ังโครงการ
พกิดั X=816965 , Y=1680178

      รวม                จ านวน     3   โครงการ 0 0 0 377,400 83,600  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี ่3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการเกษตร  
3.1 แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เล้ียงแพะเนื้อ เพือ่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนงบประมาณ 60,000 ชุมชน องค์กร สนับสนุนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกลู) ทางด้านการเกษตรให้กบันัก ตามโครงการ และหน่วยงานใน บ้านวัง(สายอนุกลู) สร้าง บ้านวัง
เรียน โดยเฉพาะการเล้ียงแพะ ชุมชน ให้ความ รายได้ระหว่างเรียนให้กบั (สายอนุกลู)
เนื้อ เพือ่เป็นแนวทางในการ สนใจเข้าร่วม นักเรียนและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และ กจิกรรม ประกอบอาชีพในอนาคต
ผสานความร่วมมือจากทุกๆ ตามโครงการ
ฝ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างกนั

      รวม                จ านวน   1   โครงการ 0 0 60,000 0 0  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคม

4. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการสังคม  
4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสร้างอาชีพ รายได้ เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริม ด าเนินการตามโครงการ 30,000 30,000 จ านวนของ ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม กอง

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพิ่มรายได้ใหก้บัครอบครัวนอก ประชาชน รายได้ใหก้บัครอบครัว สวัสดิการฯ
จากการเกษตร มีอาชีพเสริม นอกจากการเกษตร

เพิ่มรายได้
ใหก้บัครอบครัว

เพิ่มขึน้

      รวม                จ านวน   1   โครงการ 0 0 0 30,000 30,000  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 ยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี ่5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ  -เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ  - บุคลากรในสังกดัองค์กรปกครองส่วน 30,700 ผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ส านักปลัด

ให้ความรู้ในการป้องกนัโรคติด การดูแลเฝ้าระวังป้องกนั ท้องถิน่ โครงการ ในการป้องกนัตนเองจาก
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตนเองเร่ืองโรคติดเชือ้ไวรัส  - ผู้น าหมูบ่้าน 100% เชือ้ไวรัส COVID-19
(COVID-19)และการท าหน้า (COVID-19)ให้กบัประชาชน  - ผู้น าชมุชน
กากอนามัยเพื่อการป้องกนั ในเขตพื้นที่ของ อบต.บ้านวัง  - อาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมูบ่้าน
ตนเอง  - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  - กลุ่มจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ

ให้ประชาชนสามารถป้องกนั รวมทั้งส้ิน 120 คน
โรคด้วยตนเอง
 - เพื่อสร้างความตะหนักให้
แกป่ระชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกนัโรคติดเชือ้
ไวรัส(COVID-19) 

      รวม                จ านวน   1  โครงการ 0 0 30,700 0 0  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตรท์ี่  6 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนคันดินสายดอน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 232,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

ขาด-หนองส าโรง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ พร้อมวางทอ่ ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ านวน 4 จดุ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ๆ ละ 5 ทอ่น รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บา้นวัง ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว จดุเร่ิมต้น และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

บริเวณที่ไร่นางจ ารัส แสงจ านงค์ ในการคมนาคม
พกิัด X=815948 , Y=1679359 เพิ่มขึน้
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายไพฑูรณ์ บริบรูณ์
พกิัด X=816831 , Y=1679136

2 ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 230,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ต่อจากบา้นนายเมิง้ เชือ่มต่อ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
ต าบลด่านใน คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คิดเปน็พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จดุเร่ิมต้น และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
บริเวณที่นานายบญุช่วย นพขุนทด ในการคมนาคม
พกิัด X=811671 , Y=1674123 เพิ่มขึน้
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายบญุช่วย นพขุนทด
พกิัด X=811593 , Y=1674142

งบประมาณ
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 347 เมตร 785,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นายพวง-นางสมศรี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมาตรคอน จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กรีตไม่น้อยกว่า 208.20 ลบ.ม. หรือมี ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,388 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว จดุเร่ิมต้น และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

บริเวณที่บา้นนางละออ บนิสันเทยีะ ในการคมนาคม
พกิัด X=811850 , Y=1673509 เพิ่มขึน้
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนางสมศรี ราวมโคกกรวด
พกิัด X=811559 , Y=1673448

4 ซ่อมสร้างคลองคาดคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมีเหมือง กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. ลึก 1.50 ม. 632,600 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าไว้ในใช้ กองช่าง
ส่งน้ าเข้าสระวัดโพธ์ิเต้ีย - บงึสง่า ส าหรับส่งน้ าเข้าสระได้ หนา 0.05 ม. ก้นกว้าง 1 ม. พร้อมปา้ย ครัวเรือน ในการอุปโภค -บริโภค
หมูท่ี่ 3 มาตรฐาน ส่งน้ าเข้าสระ โครงการและปา้ยโครงการชัว่คราว ที่ได้ใช้น้ า อย่างเพยีงพอ

ได้อย่างรวดเร็ว อย่างละ 1 ปา้ย รายะเอียดตามแบบที่ 100%
อบต.บา้นวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่นานางชืน่ รุ่งสันเทยีะ
พกิัด X=812950 , Y=1674806
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายสุพจน์ อิงสันเทยีะ
พกิัด X=812374 , Y=1674854
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 0.30 เมตร ยาว 123 เมตร 248,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
บา้นนายบญุล้อม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ลึก 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.บา้นวัง จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร จดุเร่ิมต้น สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว บริเวณที่สวนนางกลม กล้าสันเทยีะ และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิัด X=813326 , Y=1674392 ในการคมนาคม
จดุส้ินสุด เพิ่มขึน้
บริเวณที่บา้นนายประกาย จอดสันเทยีะ
พกิัด X=813248 , Y=1674339

6 ก่อสร้างถนนหนิคลุกปากทาง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร 783,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นาเกลือ (ต่อจากของเดิม) มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 6,600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่นานางจน่ จอดสันเทยีะ เพิ่มขึน้
พกิัด X=814994 , Y=1673893
จดุส้ินสุด
บริเวณที่ไร่นายพนั กล่ ากลางดอน
พกิัด X=815954 , Y=1673715
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 189,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ส่ีแยกทางเข้าบา้นนายผัน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เท ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พื้น สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ทางเชือ่ม 27.27 ตร.ม. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บา้นวัง ในการคมนาคม
ก าหนด เพิ่มขึน้
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่บา้นนางสุนีย์ พนัธ์โคกกรวด
พกิัด X=812356 , Y=1676119
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายรุ่ง หมวดสันเทยีะ
พกิัด X=812333 , Y=1676194

8 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,240 เมตร 1,345,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายนาพระ-หลักร้อย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 11,340 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่ไร่นายบญุธรรม ด้ังขุนทด เพิ่มขึน้
พกิัด X=811866 , Y=1676417
จดุส้ินสุด
บริเวณที่ไร่นางปอ๋ง เบาสันเทยีะ
พกิัด X=812717 , Y=1679107
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 290 เมตร 574,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ผู้ใหญ่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง น้อยกว่า 152.25 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เท ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบที่อบต.บา้นวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่บา้นนางไสว ธงสันเทยีะ เพิ่มขึน้
พกิัด X=814451 , Y=1679433
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนายเกษม นนทสั์นเทยีะ
พกิัด X=814626 , Y=1679552

10 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 1,118 เมตร 398,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายทุ่งด่าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 335.40 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 3,354 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่นานางแต๋ว อ่อนะลัง เพิ่มขึน้
พกิัด X=814128 , Y=1680332
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานางสังเวียน เจมิขุนทด
พกิัด X=813173 , Y=1680477
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41 เมตร  81,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นางสมหวัง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่คอน จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กรีตไม่น้อยกว่า 143.50 ตร.ม. หรือมี ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21.52 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่บา้นนางแว่น ขาวฉลาด เพิ่มขึน้
พกิัด X=814782 , Y=1679454
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนางสมหวัง สุมา
พกิัด X=814824 , Y=1679451

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร 91,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นายเอื้อม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.30 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. พร้อม ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปา้ยโครงการชัว่คราวจ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณบา้นนางสมทรง  บ ารุงศิลป์ เพิ่มขึน้
พกิัด E=814582 , N=1679428
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนายจอย  กลึงกลางดอน
พกิัด X=814577 , Y=1679382
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.40 เมตร 10,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นายสวัสด์ิ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่คอนกรีตไม่ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง น้อยกว่า 18.90 ตร.ม. และมีปริมาตรคอนกรีต ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2.835 ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครงการ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ อบต.บา้นวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

ก าหนด ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น เพิ่มขึน้
บริเวณที่บา้นนางอ านวย  ใจใหญ่
พกิัด X=814745 , Y=1679358
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนางอ านวย  ใจใหญ่
พกิัด X=814745 , Y=1679358

14 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร 2,082,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองละมัง่ - ถนนลาดยาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หนองสรวง - ด่านขุนทด คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 552 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 3,680 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่นานายพงษ์ พลสว่าง เพิ่มขึน้
พกิัด X=811777 , Y=1672602
จดุส้ินสุด
บริเวณที่ไร่นายเล้ียง โนมขุนทด
พกิัด X=811136 , Y=1671997

14



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

15 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 895 เมตร 2,601,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายศาลตาปู่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 6 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 671.25 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 4,475 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่นานายบญุส่ง โนมขุนทด เพิ่มขึน้
พกิัด X=811777 , Y=1672602
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายพนอ กล่ ากลางดอน
พกิัด X=812219 , Y=1673229

16 ก่อสร้างถนนหนิคลุกจากถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร 213,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ใหญเชือ่มบา้นนางเภา มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 1,800 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
บริเวณที่นานายกลม ขาวฉลาด เพิ่มขึน้
พกิัด X=814829 , Y=1678971
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนายมานะ เที่ยงตรง
พกิัด X=815063 , Y=1679217

15



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

17 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร 96,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ถนนใหญ่ - บา้นนายสนอง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 168 ตร.ม. รายละเอียดตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
บริเวณที่บา้นนางนัฐธกร ชอบมะลัง เพิ่มขึน้
พกิัด X=814858 , Y=1679228
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนายสนอง กุ้งกลางดอน
พกิัด X=814834 , Y=1679281

18 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 6 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร 333,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นายชิต ปกีสันเทยีะ ม.7 - บา้น มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  83.71 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
นายนพดล ใจใหญ่ ม.5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ปา้ย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 7 ผลผลิตทางการเกษตร โครงการและปา้ยชัว่คราว อย่างละ 1 ปา้ย สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว รายละเอียด ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
บา้นนายชิต   ปกีสันเทยีะ เพิ่มขึน้
พกิัด X=814648 , Y=1679225
จดุส้ินสุด
บา้นนายนพดล ใจใหญ่ 
พกิัด X=814641 , Y=1679309

16



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

19 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร 273,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยแรมโบ้ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 73.20 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. พร้อม ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ปา้ยโครงการและปา้ยโครงการชัว่คราว อย่างละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 1 ปา้ย ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
บริเวณที่บา้นนายลา  ปยิะธานัง เพิ่มขึน้
พกิัด X=814570 , Y=1679020
จดุส้ินสุด  
บริเวณที่บา้นนางกุหลาบ กลีบกลางดอน
พกิัด X=814600 , Y=1679117

20 ซ่อมสร้างคลองดาดคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมีเหมือง (ช่วงที่ 1) กว้าง 3 ม. ยาว 69 ม. 166,600 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าไว้ในใช้ กองช่าง
สายเหมืองพระ ส าหรับส่งน้ าเข้าสระได้ ลึก 1.50 ม. หนา 0.05 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ครัวเรือน ในการอุปโภค -บริโภค
หมูท่ี่ 8 มาตรฐาน ส่งน้ าเข้าสระ จดุเร่ิมต้น ที่ได้ใช้น้ า อย่างเพยีงพอ

ได้อย่างรวดเร็ว บริเวณที่นานางละมุด โปสันเทยีะ 100%
พกิัด X=813521 , Y=1674738
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายชูเดช  ยังสันเทยีะ
พกิัด X=813461 , Y=1674771
(ช่วงที่ 2) กว้าง 3 ม. ยาว 74 ม.
ลึก 1.50 ม. หนา 0.05 ม. ก้นกว้าง 1 ม.
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่นานายอุดม ทศักุล
พกิัด X=812964 , Y=1674803
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานางมนัสภรณ์ เดียมขุนทด
พกิัด X=813042 , Y=1674781
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

21 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร 30,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ซอยส่ีแยกคอกวัว - บา้น มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.10 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
นางเปรียว คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. พร้อม ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 8 ผลผลิตทางการเกษตร ปา้ยโครงการชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
บริเวณที่บา้นนางเปรียว  มณีอ าพนั เพิ่มขึน้
พกิัด X=813397 , Y=1674739
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนายชูเดช  ยังสันเทยีะ
พกิัด X=8133396 , Y=1674754

22 จา้งเหมาวางทอ่ คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี จดุที่ 1 วางทอ่ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร 18,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบา้นวังใหม่ - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ จ านวน  10  ทอ่น จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บา้นถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง บริเวณที่นานายจุน่  กลีบกลางดอน ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 8 ผลผลิตทางการเกษตร พกิัด X=814884 , Y=1678232 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จดุที่ 2วางทอ่ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จ านวน  10  ทอ่น การคมนาคม
บริเวณที่นานายเล่ียม กลีบกลางดอน เพิ่มขึน้
พกิัด X=814968 , Y=1678546
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

23 ก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 129,800   ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายตะวันออกบา้น มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เมตร หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 750 จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 9 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ลบ.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร จดุเร่ิมต้น สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่บา้นนางอูน  แคสันเทยีะ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิัด X=815294 , Y=1680077 การคมนาคม
จดุส้ินสุด เพิ่มขึน้
ที่นานางมนทริา  ทพิย์กระโทก
พิกดั X=815632 , Y=1679909

24 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดปา่ - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
บา้นหนองน้ าใส มาตรฐานส าหรับใช้ในการ มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 71.25 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 9 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475 ตร.ม. และมีพื้นที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ทางเชือ่ม 49.46 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

อบต.บา้นวัง ก าหนด การคมนาคม
จดุเร่ิมต้น เพิ่มขึน้
บริเวณที่นานางวัฒนา  ดีไร
พกิัด X=814987 , Y=1679801
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บา้นนางสมทรง บ ารุงศิลป์
พกิัด X=814895 , Y=1679824
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

25 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร 71,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
นางเปา้ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หรือคิดเปน็พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง และมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 19.20 ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมปา้ยโครงการชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น ในการคมนาคม
ที่บา้นนางนอม  เกิดสุก เพิ่มขึน้
พกิัด X=816716 , Y=1679949
จดุส้ินสุด
ที่บา้นนางแสงจนัทร์  กันกลางดอน
พกิัด X=816685 , Y=1679949

26 วางทอ่ระบายน้ าบกุระสัง- เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ตะกรุด(เชือ่มกัน) มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 1.00 เมตร จ านวน 2 แถวๆ ละ 7 ทอ่น จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง รวม 14  ทอ่น ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิัด X=816969 , Y=1680134 และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิ่มขึน้
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
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งบประมาณ

27 ก่อสร้างถนนดินเสริมหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี  - ลงดินถม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 3,032,500 3,032,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายทศิใต้บงึสง่า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร  - ลงหนิคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า1,500 ลบ.ม. พร้อมปา้ย ในการคมนาคม
โครงการและปา้ยโครงการชัว่คราว อย่างละ 1 ปา้ย เพิ่มขึน้
รายละเอียดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่นางทองอยู่ ปิ่นสุวรรณ
พกิัด พกิัด X=813782 , Y=1674306 
จดุส้ินสุด
บริเวณที่ไร่นางพวง งีสันเทยีะ
พกิัด X=816384 , Y=1673713
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

28 ก่อสร้างถนนดินสายบงึสง่า- เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 328,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
ค้างพลู ซอย 1 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
นางเมีย้น วัฒนาพนัธ์ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง กว่า 4,500 ตร.ม. ปริมาตรดินถมไม่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 11 ผลผลิตทางการเกษตร น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จดุเร่ิมต้น และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
บริเวณที่ไร่นางเมีย้น วัฒนาพนัธ์ ในการคมนาคม
พกิัด X=815454 , Y=1673383 เพิ่มขึน้
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นานายเสน่ห ์วงศ์สันเทยีะ
พกิัด X=816083 , Y=1672898

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 479,400 479,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบา้นวังใหม่ - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ สายบา้นวังใหม่ - บา้นถนนวารี ดังนี้ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บา้นถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  - ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 240 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

 - ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 37 เมตร ในการคมนาคม
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร เพิ่มขึน้
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 1,670
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,690 
 - หนิคลุกช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร  ยาว
 37 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
หนิคลุกไม่น้อยกว่า 22.20 ลบ.ม.
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
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งบประมาณ

 - หนิคลุกช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.
 - หนิคลุกช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว
70 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม.
 - หนิคลุกช่วงที่ 4 กว้าง 7 เมตร ยาว
50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม.
 - จดุที่ 1 วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน  15  ทอ่น
(สามแยกโคกไม้แดง)
 - จดุที่ 2 วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 10 ทอ่น
(ที่นา นายจุน่ กลีบกลางดอน)
 - จดุที่ 3 วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 10 ทอ่น
(ที่นา นายเหล่ียม กลีบกลางดอน)
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ
ชัว่คราว อย่างละ 1 ปา้ย  รายละเอียด
ตามแบบ  อบต. บา้นวัง ก าหนด

รวม                 จ านวน  29  โครงการ 0 0 1,275,500 7,430,500 10,609,900  -  -  -
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนซอยบา้น และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
นายเสรี ลพสันเทยีะ 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นดอนต าแย หมูท่ี่ 1 Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=816666 Y=1679462
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=816782 Y=1679474
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2 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
 (LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายโคก และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บา้นบ ุหมูท่ี่ 2 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ

Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=811569 Y=1673534
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=810545 Y=1672604
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายหลัง และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บา้นโนน บา้นวัง หมูท่ี่ 3 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ

Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=813772 Y=1674802  
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=814369 Y=1674793

26



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายทางเข้า และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
สระวัดหนองกลางดอน - 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
วัดหนองกลางดอน Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้
บา้นหนองกลางดอน หมูท่ี่ 4 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ

จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=812349 Y=1676159  
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=812429 Y=1676295
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายบา้น และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
หนองน้ าใส - คูเมือง 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นหนองน้ าใส หมูท่ี่ 5 Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น
 X=814629 Y=1679692  
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=813946 Y=1671063
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสาย และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บา้นโคกสะอาด - บา้นวัง 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 6 Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=812851 Y=1673044  
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=812213 Y=1673229

29



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสาย และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บา้นถนนวารี - บา้นวังใหม่ 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นถนนวารี หมูท่ี่ 7  Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=814979 Y=1678350 
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=814829 Y=1678977
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายบา้นวังใหม่ และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
 - บา้นถนนวารี 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นวังใหม่ หมูท่ี่ 8  Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=813557 Y=1674798 
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=813613 Y=1675876
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายทางเข้า และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บา้นดอนมะยม 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นดอนมะยม หมูท่ี่ 9  Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=815266 Y=1679420 
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=814987 Y=1679800
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

10 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายหน้าวัด และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
ดอนต าแย - ประปาหมูบ่า้น 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นดอนใหม่ หมูท่ี่ 10 Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=816782 Y=1680065 
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=816783 Y=1673610
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ 495,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ของประชาชนในการใช้เส้นทาง (LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 ต้น พงึพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
(LED Street Light Solar Cell) ในการสัญจร ประกอบด้วย กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์  LED ทางทางการเกษตร
จ านวน 8 ต้น ถนนสายทศิใต้ และทรัพย์สินของประชาชน Street Light Solar Cell  60 W. จ านวน 8 ต้น 2. ประชาชนมีรายได้มาก
บงึสง่าเชือ่มทางผ่าน 1.1 แผงโซนล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline ขึน้เนื่องจากการสาธารณะ
บา้นวังสง่า หมูท่ี่ 11  Type ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 W. ต่างๆได้รวดเร็วขึน้

1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifeP04 ขนาด 12V,24Ah 3. ประชาชนได้รับความ
จ านวน 2 ลูก/ชุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทติย์ ความ สินในการใช้ถนน
สว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ปดิ -  เปดิ 
ปรับก้มหรือเงยได้ สามมารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม - ลดความสว่าง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดิ
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้
พลังงานไฟฟา้ 60 W+/-5%
2. เสาเหล็ฏชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง ไม่น้อย
กว่า 6 เมตร จ านวน 8 ต้น
จดุพกิัดเร่ิมต้น 
X=813922 Y=1674289 
จดุพกิัดส้ินสุด 
X=814827 Y=1673610
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

12 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 43,195 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่1 บา้นดอนต าแย ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 80 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชุด ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 408 เมตร
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 3 จดุ
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 36,015 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่2 บา้นบุ ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 55 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชุด ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้แรงต่ า จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 156 เมตร 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด 
 - ติดต้ังล่อฟา้แรงต่ า จ านวน 1 ชุด

14 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 28,827 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่3 บา้นวัง ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 110 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2ซอยบา้นโนน) ประจ าวัน
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 40 เมตร 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

15 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 58,564 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่4 บา้นหนองกลางดอน ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 362 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 138 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด 
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 3) 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 81 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด 
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

16 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ) 9,247 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่5 บา้นดอนน้ าใส ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 58 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต

ประจ าวัน

17 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ) 8,501 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่6 บา้นโคกสะอาด ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 42 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต

ประจ าวัน
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

18 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 83,706 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่7 บา้นถนนวารี ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 156 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 93 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 3) 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร.ขนาด12.00-12.20 เมตร จ านวน 5 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 357 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

19 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 23,990 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่8 บา้นวังใหม่ ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 53 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 69 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด

20 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 13,358 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่ 9  บา้นดอนมะยม ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 97 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้แรงต่ าไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
 - ติดต้ังกราวด์แรงต่ าไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ประจ าวัน
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

21 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 26,103 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่ 10  บา้นดอนใหม่ ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 28 เมตร ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด ด ารงชีวิต
(แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวัน
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชุด 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 143 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟา้ไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 1 ชุด 

22 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เพื่อใหชุ้มชนได้รับแสงสว่าง (แผนกไฟฟา้สาธารณะ จดุที่ 1) 9,033 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ 
หมู ่ 11  บา้นวังสง่า ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 65 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย

ชีวิตประจ าวัน  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชุด ไฟฟา้ในการ ไฟฟา้ส่องสว่าง
 - ติดต้ังล่อฟา้แรงต่ า จ านวน 1 ชุด  ด ารงชีวิต

ประจ าวัน

41



ที่ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

23 ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าวประจ าหมูบ่า้น 29,900 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก หมูท่ี่ 2  ประกอบด้วย ที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก

หมูท่ี่ 2 และรวดเร็ว  - สายดรอปวาย ขนาด 2X0.90 มม. ประโยชน์ และรวดเร็ว

แกนทองแดง ยาว 600 เมตร ( 1 หมูบ่้าน )

 - ล าโพงฮอน ขนาด 120 W จ านวน 5 ชุด
 - จดุที่ต้ังโครงการ
บริเวณที่บา้นนายสุชาติ อ่องเทยีะ
พกิัด X=811671 , Y=1673678

24 ต่อเติมหอ้งเก็บพสัดุและเอกสาร เพื่อจดัเก็บพสัดุและเอกสาร ก่อสร้างชัน้วางของ 0.35 ยาว 7 เมตร 25,800 มีหอ้งเก็บ พสัดุและเอกสารจดัเก็บ ส านัก
อบต.บา้นวัง สูง 3.80 เมตร พร้อมปา้ยโครงการชัว่คราว 1 พสัดุและ เรียบร้อย ปลัด

ปา้ย ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด เอกสาร

25 ปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหดี้ ด าเนินการ 36,100 36,100 36,100 ความสะดวกในการ ศูนย์พฒันา กอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. ตามปกติ ซ่อมแซมดาดฟา้คอนกรีตด้านทศิตะวันออก ใช้พื้นที่ภายใน เด็กเล็กมีความ การศึกษาฯ
บา้นวัง และทศิตะวันตก ด้านล่าง ร้ือพร้อมฉาบปนู ศูนย์พฒันาเด็ก พร้อมส าหรับ

ฝ้าเพดานใหม่ ทาสีตกแต่ง ติดต้ังโครงหลัง การเรียนการสอน
พร้อมมุงหลังคา ด้านบน ติดต้ังโครงหลัง
คาเหล็กและมุงหลังคาด้วยเมทลัชีทด้านบน
ดาดฟา้ เพื่อปอ้งกันน้ าขังบนหลังคา พื้นที่
รวม 40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.บา้นวัง ก าหนด

0 0 5,821,639 91,800 36,100  -  -  -                        รวม                    จ านวน   25   โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษแีละ 1 เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 1 การจดัท าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 440,000 ร้อยละของ การบริหารงานขององค์การ กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน มีแผนที่แม่บทแผนที่ภาษแีละทะเบียน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง โดยด าเนินการดังนี้ การจดัเกบ็ บริหารส่วนต าบลบ้านวัง
(แผนที่แม่บท) ทรัพย์สินที่มีรายละเอยีดตามข้อมูลจาก 1.1 จดัท าแผนที่กายภาพ จ านวน 38 ตารางกโิลเมตร ภาษเีพิ่มขึ้น ด้านการจดัเกบ็ภาษ ีมีความ

ส านักงานที่ดิน ที่สามารถน าไปใช้กบั  - จดัหาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอยีดสูงพร้อมปรับแก้ 80 ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ
โปรแกรม LTAX 3000 ได้ ค่าพกิดั ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบ้านวัง
2 เพื่อน าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษแีละ  - จดัท าหลักเขตต าบลบ้านวัง
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ  - จดัท าเขตต าบลบ้านวังในรูปแบบ GIS
ภูมิศาสตร์ลงข้อมูลภาคสนามได้  - จดัท าข้อมูลเส้นทางกึง่กลางถนน (Roadcl)
3 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อม  - จดัท าชั้นข้อมูลพื้นที่ขอบถนน (Road edge)
น าไปพฒันางานจดัท าผังเมืองได้  - จดัท าชั้นข้อมูลแหล่งน้ า (Hydro)
4 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทพร้อมน า 1.2 จดัท าแผนที่แม่บท จ านวน 38 ตารางกโิลเมตร
ไปพฒันางานจดัเกบ็รายได้  - ปรับแกค่้าพกิดัทางภูมิศาสตร์รูปแปลงที่ดินให้มีความ
5 เพื่อให้มีแผนที่ที่แสดงขอบเขตชัด ถูกต้องแม่นย าสามารถซ้อนทับภาพกบัภาพถ่ายดาวเทียม
เจนย่ิงขึ้น ละเอยีดสูง
6 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความ  - จดัท าชั้นข้อมูลแปลงที่ดินเชิงเส้น (Parcel) พร้อมหมุด
เป็นจริง สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก แปลงที่ดิน  (Parcel node) โดยก าหนดรหัสแปลงที่ดิน
รวดเร็ว และสามารถจดัเกบ็ภาษแีละค่า ใหม่ (Lot) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนถูกต้อง  - จดัท าเอกสารส ารวจภาคสนาม รูปแบบรองรับการส ารวจ
เป็นธรรม เกดิความคล่องตัวในการ ข้อมูลภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พร้อมแผนที่ประกอบ
ปฏิบัติงาน 2 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม ต าเนินการดังนี้ 
7 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ 2.1 ส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจดัเกบ็รายละเอยีดข้อมูล
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ที่ดิน โรงเรือน และส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการ

ค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต โดยให้รายละเอยีดดังนี้
 - ส ารวจจดัเกบ็รายละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบัที่ดินและการใช้

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลง
 - ส ารวจจดัเกบ็รายละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น 
 - ส ารวจจดัเกบ็รายละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบัป้าย และการประ
กอบกจิการที่เข้าข่ายต้องเสียค่าธรรมเนียมและต้องขอ
อนุญาต พร้อมกบัถ่ายภาพป้ายเกบ็เป็นข้อมูลดิจติอล
 - จดัท าแผนที่อาคาร โรงเรือน และส่ิงปลูกสร้าง ต าแหน่งที่
ต้ังอยู่บนแปลงที่ดิน ในแบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม
 - จดัท าแผนที่ป้าย โดยให้แสดงรายละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบั
ป้าย เช่น ขนาด ข้อความ ฯลฯพร้อมทั้งต าแหน่งที่ต้ังของป้าย
ในแบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม
2.2 แบบส ารวจภาคสนาม ประกอบด้วยแบบส ารวจข้อมูล
ที่ดิน ที่ท าการคัดลอกข้อมูลจากส านักงานที่ดินและให้รหัส
แปลงที่ดินแล้ว แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรือนแบบส ารวจ
เกีย่วกบัป้าย รวมเข้าด้วยกนัในรหัสแปลงที่ดินเดียวกนั เช่น 
แปลงที่ดินรหัส 01A009 ที่มุมขวาด้านบนของแบบส ารวจ
รหัสเดียวกนั
3 การจดัท าแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินรายละเอยีดดังนี้
3.1 บันทึกข้อมูลจาการส ารวจภาคสนามลงในโปรแกรม 
LTAX3000
3.2 เชื่อมข้อมูลเจา้ของแปลงที่ดินและรายละเอยีดแปลงที่ดิน
กบัรูปแปลงที่ดิน (Parcel)
3.3 บันทึกข้อมูลแปลงที่ดินลงในโปรแกรม LTAX3000 
ตามแบบส ารวจข้อมูลแปลงที่ดิน
3.4 บันทึกข้อมูลส ารวจ โรงเรือน ป้าย ลงในโปรแกรม 
LTAX3000 ตามแบบส ารวจข้อมูลโรงเรือนและแบบส ารวจ
ข้อมูลป้าย พร้อมเชื่อมโยงรูปถ่ายอาคารและป้าย
3.5 บันทึกข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

และต าแหน่งป้าย พร้อมก าหนดรหัส ลงในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยต้องเชื่อมโยงกบัโปรแกรม 
LTAX3000 และบันทึกข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้องในการด าเนินการ 
3.6 จดัท าแผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) ในระบบดิจติอล (Digital 
system) ด าเนินการดังนี้
 - ในกรณีที่ดินที่มีการแบ่งแปลงให้เลขทับไว้ ให้ปรับข้อมูลรูป
แปลงที่ดินในแผนที่แม่บทให้ถูกต้องโดยให้แกไ้ขเลขประจ าแปลง
ที่ดิน (Lot) ใหม่ทั้งหมด
 - ในกรณีแปลงที่ดินใดมีข้อมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างในแปลง
ที่ดินให้เขียนหรือลงรูปหรือขนาดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
ให้ตรงกบัต าแหน่งที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นต้ังอยู่บนแปลง
ที่ดินนั้นและให้บ้านเลขที่บนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ
 - แผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) ในระบบดิจติอล (Digital system) เมื่อ
ต้องการพมิพแ์ผนที่ภาษใีห้มีรูปแบบตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ก าหนด โดยแผนที่จ านวนหนึ่ง
ฉบับบรรจขุ้อมูลแปลงที่ดินเขตย่อย
 - จดัพมิพแ์ผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) ออกจากระบบดิจติอล (Digital
 system) ลงในกระดาษไม่น้อยกว่าขนาด A1 ให้ครบ
3.7 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การปรับปรุงแผนที่ และการจดัเกบ็ภาษี

      รวม                จ านวน  1 โครงการ 0 0 440,000 0 0  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 การเสรมิสรา้งความมัน่คง  ทุกมิติ  เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยทุธศาสตรท์ี่ 9 ด้านการรกัษาปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน

9.  ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
9.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ  - จิตอาสาภัยพบิัติประจ า อบต. 209,750 ผู้เข้าร่วม บุคลากรสามารถปฏิบัติ ส านักปลัด

การจิตอาสาภัยพบิัติประจ า ความเข้มแข็งให้แกอ่งค์การ จ านวน  50  คน โครงการ หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล ให้มีบุคลากร  - วิทยากรและเจ้าหน้าที่ด าเนิน 100% พนักงานป้องกนัและ
บ้านวัง ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วย โครงการ จ านวน 15 คน บรรเทาสาธารณภัย

เหลือเจ้าพนักงานป้องกนัและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการทบทวนการจัดฝึก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ  - จิตอาสาภัยพบิัติประจ า อบต. 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม บุคลากรสามารถปฏิบัติ ส านักปลัด
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ความเข้มแข็งให้แกอ่งค์การ จ านวน  50  คน โครงการ หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
ภัยพบิัติประจ าองค์การบริหาร บริหารส่วนต าบล ให้มีบุคลากร  - วิทยากรและเจ้าหน้าที่ด าเนิน 100% พนักงานป้องกนัและ
ส่วนต าบลบ้านวัง ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วย โครงการ จ านวน 15 คน บรรเทาสาธารณภัย

เหลือเจ้าพนักงานป้องกนัและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรเทาสาธารณภัย

      รวม                จ านวน  2  โครงการ 0 0 209,750 100,000 100,000  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร 9,549,000 9,549,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

สายบ้านวัง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านวัง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ1เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
อ าเภอโนนไทย – บ้านด่านนอก คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
อ าเภอด่านขุนทด ผลผลิตทางการเกษตร 10,400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้าย สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด การคมนาคม
จดุเร่ิมต้น เพิ่มขึ้น
พกิดั N=812494 , E=1633441
จดุส้ินสุด 
พกิดั N=813196 , E=1674459

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02/1
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 กอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 3,401,300 3,401,300 3,401,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านหนองกลางดอน เชือ่ม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 934 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
ถนนสายวังใหม่ - ถนนวารี คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมูท่ี่ 7 ผลผลิตทางการเกษตร 840.60 ลบ.ม. หรือพื้นที่ คสล.   สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 5,604 ตารางเมตร พื้นที่ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
ทางเชือ่ม 25 ตร.ม. วางท่อคสล. การคมนาคม

ขนาด ศก.0.60 เมตร รวม 24 ท่อน เพิ่มขึ้น

ไหล่ทางด้านละ 0.20 เมตร พร้อม
พร้อมป้ายโครงการและป้ายชัว่คราว 
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอยีดตาม 
แบบ อบต.บ้านวังก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่สวนนายพรหม   ธงสันเทียะ
พกิดั X=812765 , Y=1676094
จุดส้ินสุด
ที่นานางสุนีย์  ค าตาม
พกิดั X=813607 , Y=1675877
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้ ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 5,684,600  5,684,600     5,684,600    ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองชา่ง
เสริมเหล็ก สายบ้านถนนวารี ม.7 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ เสริมเหล็ก   3  ชว่ง ดังนี้ จ านวนครัวเรือน ความสะดวกรวดเร็ว

– บ้านดอนต าแย ม.1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ชว่งที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6 ม. ที่ได้รับความ ปลอดภัยในการใช้รถ 

ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ยาว 747 ม.  หนา 0.15 ม. สะดวก รวดเร็ว ใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดนครราชสีมา รวดเร็ว หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า และปลอดภัยใน
4,482 ตร.ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีต การคมนาคม
ไม่น้อยกว่า  672.30 ลบ.ม. เพิ่มขึน้
ชว่งที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 7 ม.
ยาว 100 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
700 ตร.ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 105 ลบ.ม. 
ชว่งที่ 3  ผิวจราจร กว้าง 8 ม.
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,800 ตร.ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 720   ลบ.ม. 
จุดเร่ิมต้น
ที่บ้านนางสาวปวันรัตน์  เที่ยงตรง
พกิดั X=814642 , Y=1679267
จุดส้ินสุด
ที่นานางมี  อุน่สูงเนิน
พกิดั X=815949 , Y=1679366
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ชว่งที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 37 เมตร 2,611,113 2,611,113 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
จากหน้าวัดโพธ์ิเต้ีย-หัวสะพาน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
หมูท่ี่ 8 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 27.75 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 185 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว ชว่งที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต การคมนาคม
ไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย เพิ่มขึน้
กว่า 1,500 ตร.ม.
ชว่งที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,500 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก0.50 
เมตร พื้นที่ทางเชือ่ม  32  ตร.ม.
รายละเอยีดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง
ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่บ้านนางเมีย้น วัฒนาพนัธ์ุ
พกิดั X=813489 , Y=1674578
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นานายอ านวย ยังสันเทียะ
พกิดั X=813546 , Y=1675260
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,202,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านถนนวารี - บัลลังก์ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง  5  เมตร ยาว 720  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านหนองน้ าใส หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว 0.30 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น การคมนาคม
พิกดั N=15.1817210 , E=101.9216450 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1867260 , E=101.9217250

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,794,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านดอนต าแย - ต าบล มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,152 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บัลลังก ์บ้านดอนใหม่ หมูท่ี่ 10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 8,064 ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั N=15.1715070 , E=101.9420620 การคมนาคม
จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1760760 , E=101.9447420
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,590,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านบุ-บ้านดอนหัวบึง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 538 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านบุ หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 2,690 ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั N=15.1242080 , E=101.8996700 การคมนาคม
จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1233380 , E=101.8948900

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,093,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายนาบุ่ง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านถนนวารี หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 4,250 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว 0.30 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น การคมนาคม
พิกดั N=15.1653380 , E=101.9316340 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1615610 , E=101.9349460

53
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9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,473,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายหนองละมัง่-หนองสรวง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านโคกสะอาด หมูท่ี่ 6 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 7,750 ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั N=15.1139290 , E=101.9038480 การคมนาคม
จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1031880 , E=101.8997110

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,766,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านหนองกลางดอน - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,298 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านวังใหม่ คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
บ้านหนองกลางดอน หมูท่ี่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร 6,490 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ที่สะดวกรวดเร็ว 0.30 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดนครราชสีมา จุดเร่ิมต้น การคมนาคม

พิกดั N=15.1360180 , E=101.9074830 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1270590 , E=101.9138910
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,592,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายบ้านดอนต าแย - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,225 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านค้างพลูกลาง คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
บ้านดอนต าแย หมูท่ี่ 1 ผลผลิตทางการเกษตร 11,125 ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดนครราชสีมา พิกดั N=15.1718750 , E=101.9478790 การคมนาคม

จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1563370 , E=101.9526420

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,828,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายโคกสะอาด-ดอนตะแบง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านโคกสะอาด หมูท่ี่ 6 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 8,100 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว 0.30 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น การคมนาคม
พิกดั N=15.1169310 , E=101.9118990 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1138640 , E=101.9255480
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,988,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายทิศใต้บึงสง่าเชือ่มทางผ่าน - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านค้างพลูเหนือ คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
บ้านวังสง่า หมูท่ี่ 11 ผลผลิตทางการเกษตร 15,500 ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดนครราชสีมา พิกดั N=15.1256110 , E=101.9193140 การคมนาคม

จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1199280 , E=101.9434330

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,211,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองชา่ง
สายดอนต าแย-บ้านค้างพลูเหนือ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ
บ้านดอนต าแย หมูท่ี่ 1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 10,500   ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั N=15.1717600 , E=101.9450600 การคมนาคม
จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
พิกดั N=15.1547830 , E=101.9452030
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

งบประมาณ

15 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน 3,767,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชา่ง
บ้านหนองน้ าใส อปุโภคที่สะดวก สะอาด แบบผิวดินขนาดใหญ่ จ านวนครัวเรือน อปุโภคที่สะดวก สะอาด
หมูท่ี่ 5 และเพยีงพอ ตามแบบมาตรฐาน ส านักบริหารจัดการ ที่ได้รับความ และเพยีงพอ

น้ า กรมทรัพยากรน้ า สะดวก มีน้ า
พกิดั N=15.1660090 , E=101.9254470 ส าหรับอปุโภค

เพียงพอ

16 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน 3,887,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชา่ง
บ้านวังสง่า อปุโภคที่สะดวก สะอาด แบบผิวดินขนาดใหญ่ จ านวนครัวเรือน อปุโภคที่สะดวก สะอาด
หมูท่ี่ 11 และเพยีงพอ ตามแบบมาตรฐาน ส านักบริหารจัดการ ที่ได้รับความ และเพยีงพอ

น้ า กรมทรัพยากรน้ า สะดวก มีน้ า
พกิดั N=15.1278360 , E=101.9196630 ส าหรับอปุโภค

เพียงพอ

      รวม                จ านวน  16  โครงการ 0 0 9,085,900 21,246,013 76,443,113  -  -  -
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายฉดีน ้าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 7,840 ส้านัก

ขนาด 1.5 นิ ว ยาว 20 เมตร ปลัด อบต.
พร้อมขอ้ต่อหัวทองเหลือง

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายฉดีน ้าดับเพลิงชนิดผ้าใบ 7,600 ส้านัก
ขนาด 2.5 นิ ว ยาว 20 เมตร ปลัด อบต.
พร้อมขอ้ต่อหัวทองเหลือง

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 28,000 ส้านัก
ขนาด 24,000 บีทียู ปลัด อบต.

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 17,000 ส้านัก
ขนาด 12,000 บีทียู ปลัด อบต.

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 2 ชดุ โประกอบด้วย 198,000 ส้านัก
 - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และราชนิี ปลัด อบต.
 - กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดสูง 3.60x2.20 ม.
 - ตราสัญลักษณ์ สูง 1 เมตร
 - ฐานซุ้ม ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 1.40 ม.
 - พานพุม่เงิน พุม่ทองสูง ขนาด 1 ม.
 - ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.50 ม.
 - ป้ายหน่วยงาน ขนาด 40x110 ซม.

6 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เทปสแตนเลส คุณสักษณะ 6,000 กองชา่ง
 - เนื อเทปเป็นชนิดสแตนเลสอย่างดี ปลอดสนิม
 - มีความยาว 100 เมตร และความกว้าง
 13 มม. และหนา 0.2 มม.
 - ใชม้าตราเมตริกในการวัด
 - ขดีแบ่งละเอยีด 1 มม. มีเลขก้ากบัทุกๆ 1 ซม.
 - ปลายสายเทปมีวัสดุหุ้มเพือ่ลดแรงกด 
และป้องกนัการหักงอของเนื อเทป
 - ด้ามจบัมีปุ่มยาง ชว่ยให้จบักระจบั 
และป้องกนัการเส่ือมขณะใชง้าน
 - บรรจใุนโครงอย่างดี มีด้ามจบั และกา้น
หมุนเกบ็เทป
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองก้าเนิดไฟฟา้ 53,700 ส้านัก
 - ก้าลังไฟฟา้ 8.5KW  50Hz ปลัด อบต.
 - แรงกระแสไฟสลับ 220VAC
 - เคร่ืองยนต์เบนซิน
 - ขนาดจ ุ48 L
 - น ้าหนัก 143 KG

8 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายขา่วประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 29,900 กองชา่ง
ประกอบด้วย
 - สายดรอปวาย ขนาด 2X0.90 มม. 
แกนทองแดง  ยาว 600 เมตร
 - ล้าโพงฮอน ขนาด 120 W จ้านวน 5 ชดุ

9 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กอ่สร้างหอกระจายขา่ว ประจ้าหมู่บ้าน ม.11 67,116 กองชา่ง
รายละเอยีดดังนี 
 - เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1000 W  1 เคร่ือง
 - ไมโครโฟน พร้อม ขาตั ง  2 ชดุ
 - ล้าโพงฮอน   7  ชดุ
 - สายล้าโพง ขนาด 90 มม.  550  เมตร
 - ตู้อปุกรณ์    1  ตู้
 - เคร่ืองส้ารองไฟ   1  เคร่ือง
 - ค่าแรงงานติดตั ง   1  งาน
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

10 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จดัหาเคร่ืองสูบน ้าหอยโขง่ ขนาด 8 นิ ว เคร่ืองยนต์ 499,000 499,000 ส้านัก
ดีเซลพร้อมเทรลเลอร์ลากจงูและอปุกรณ์ประกอบ ปลัด อบต.
การใชง้านพร้อมท่อส่งน ้า อปุกรณ์เป็นของใหม่ไม่
เคยใชง้านมากอ่น ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
 - เป็นเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
เป็นต้นก้าลัง ติดตั งอยู่บนรถลากพว่ง 2 ล้อ ขนาดยาง
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว
 - เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จงัหวะ
ระบายความร้อนด้วยน ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า
ความเร็วรอบไม่เกนิ 1,800 รอบ/นาที และมีก้าลังแรง
ม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า 

0 0 824,556 588,600 0                                                                                                      รวม
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
 เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ  ครัง้ที่ 2 ประจ าป ี2563 

************************ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563   เมื่อวันท่ี  26  
กุมภาพันธ์   2563  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ประจ าปี 2563-2565 มาเพื่อทราบโดยท่ัวกันและสามารถเข้าตรวจดู
รายละเอียด ได้ท่ี  www.banwang.go.th 
                     ประกาศ ณ วันท่ี    27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
     
 
 

 
  (นายประยูร  ยันประเวช) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


