
 
 
         

 
 
 

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

แกไ้ข  ครัง้ที ่ 1  ประจ าป ี2564 
------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2564  ขึ้นโดยผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ในวันท่ี  16   กุมภาพันธ์   2564 

  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     17   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
     
 
 

 
  (นายประยูร  ยันประเวช) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 

บทน า 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ์           พ.ศ. 
2563 

  เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี 2564  มีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดโครงการท่ีมีการแก้ไขโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

    

               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยแรมโบ้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี  - กว้าง 4 เมตร ยาว 122 หนา 0.15 เมตร หรือมี 273,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมูท่ี่ 7 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 73.20 ลบ.ม. พื้นที่เท จ านวนครัวเรือน ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ที่ได้รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ
ผลผลิตทางการเกษตร และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ รวดเร็วและปลอดภัย ในการขนส่งผลผลิต
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวัง ก าหนด การคมนาคม ทางการเกษตรที่

จดุเร่ิมต้น เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็ว
บริเวณที่บ้านนายลา  ปิยะธานัง
พิกดั  X=814570 , Y=1679020
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บ้านนางกหุลาบ กลีบกลางดอน
พิกดั  X=814600 , Y=1679117

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครัง้ที่ 1 ประจ าปี  2564

โครงการแก้ไข

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 ประจ าปี 2563 หน้า 17  ล าดับที ่19

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่

        องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ  ผ 02

1



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครัง้ที่ 1 ประจ าปี  2564

โครงการแก้ไข

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่

        องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ  ผ 02

กอ่สร้างถนน คสล. ซอยแรมโบ้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี  - กว้าง 4 เมตร ยาว 122 หนา 0.15 เมตร หรือมี 248,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมูท่ี่ 7 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 73.20 ลบ.ม. พื้นที่เท จ านวนครัวเรือน ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมและใช้ในการขนส่ง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ที่ได้รับความสะดวก คมนาคมและส าหรับ
ผลผลิตทางการเกษตร และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ รวดเร็วและปลอดภัย ในการขนส่งผลผลิต
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวัง ก าหนด การคมนาคม ทางการเกษตรที่

จดุเร่ิมต้น เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็ว
บริเวณที่บ้านนายหวน  กลึงกลางดอน
พิกดั  X=814570 , Y=1679020
จดุส้ินสุด
บริเวณที่บ้านนางพงษ์  กลึงกลางดอน
พิกดั  X=814600 , Y=1679120

เหตุผลการแกไ้ข 1.เพื่อประโยชน์แกท่างราชการและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน

รายละเอียดโครงการทีข่อแก้ไขใหม่ 

2


