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ยุทธศาสตร์ 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 )

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
   2.1 แผนงานการศึกษา 7 2,860,820 7 2,974,100 7 3,086,300 7 3,198,600 7 3,310,700 35 15,430,520

รวม 7 2,860,820 7 2,974,100 7 3,086,300 7 3,198,600 7 3,310,700 35 15,430,520
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
  3.1 แผนงานการเกษตร 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 10 375,000

รวม 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 10 375,000
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
  4.1 แผนงานงบกลาง 3 9,511,200 3 9,642,000 3 9,777,600 3 9,954,000 3 10,111,200 15 48,996,000

  4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 70,000 2 70,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 13 650,000

       

รวม   5   ปี

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2567

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี  2569

                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566-2570)                                                          
                                                                                                  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี  2566 ปี  2568 ปี  2570

แบบ  ผ 01
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ยุทธศาสตร์ 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 )

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 6 9,611,200 6 9,742,000 7 9,977,600 7 10,154,000 7 10,311,200 33 49,796,000
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
     สาธารณสุข
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 20 1,500,000

รวม 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 20 1,500,000
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,750,000

รวม 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,750,000
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา
  7.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
       และนนัทนาการ

รวม 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม   5   ปี
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ยุทธศาสตร์ 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 )

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
    จัดการบ้านเมอืงที่ดี
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 610,000 6 610,000 6 610,000 6 610,000 6 610,000 30 3,050,000

   8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
       ชุมชน

รวม 7 660,000 7 660,000 7 660,000 7 660,000 7 660,000 35 3,300,000
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
  9.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

  9.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 350,000 5 500,000 5 550,000 5 500,000 4 350,000 23 2,250,000

รวม 5 550,000 6 700,000 6 750,000 6 700,000 5 550,000 28 3,250,000

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม   5   ปี
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ยุทธศาสตร์ 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 )

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  10.1แผนงานการเกษตร 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000

  10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   -   -   -   -   -   - 1 838,800 2 600,000 3 1,438,800

  10.3 แผนงานสาธารณสุข 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

รวม 4 200,000 4 200,000 4 200,000 5 200,000 6 200,000 23 1,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 38 14,817,020 39 15,211,100 40 15,608,900 41 15,847,600 41 15,966,900 199 77,451,520

 

ปี  2566 ปี  2568 ปี  2570 รวม   5   ปีปี  2567 ปี  2569
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือสังคมคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา ที ่2   ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์ ด าเนินการฝึกอบรมผู้ปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการ

พฒันา IQ EQ เด็กวัย 2-5 ปี พฒันาเด็กเล็กมีพฒันาการ และนักเรียน จ านวน 50 คน ที่เขา้ร่วม มีพฒันาการดีขึน้ ศึกษาฯ
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ดีขึน้ โครงการ

(80%)
2 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก จัดหาอาหารเสริม (นม) 122,000 133,000 143,000 153,000 163,000 จ านวน เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย กองการ

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้รับอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก นักเรียน แขง็แรงและมีความพร้อม ศึกษาฯ
ของ อบต.บ้านวัง ที่มีคุณค่าและปริมาณ จ านวน  260 วัน ๆ ละ ที่ได้รับ ส าหรับการเรียนรู้

เพยีงพอ 7.82 บาท/คน อาหารเสริม(นม)
(100%)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผ 02
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย เพื่อให้เด็กในศูนย์พฒันา  -ค่าอาหารกลางวัน  อตัรามือ้ละ 478,500 518,400 558,300      598,200 638,000 ร้อยละของ เพื่อให้เด็กในศูนย์พฒันา กองการ
การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน 21  บาทต่อคน จ านวน 245 วัน เด็กที่ได้รับ เด็กเล็กมีพฒันาการ ศึกษาฯ

มีส่ือในการเรียน การสอน  (ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.) การสนับสนุน ในด้านร่างกายและสติ
มีหนังสือเรียน  -ค่าจัดการเรียนการสอน อตัรา 100% ปัญญา มีความเป็น
มีอปุกรณ์การเรียน คนละ 1,700   บาท/ปี ระเบียบในการแต่งกาย
มีเคร่ืองแบบนักเรียนและ ( ส าหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ปี )
มีการจัดกจิกรรมพฒันา  -ค่าหนังสือเรียน อตัราคนละ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 200  บาท/ปี

(ส าหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
 -ค่าอปุกรณ์การเรียน อตัรา
คนละ 200  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรา
คนละ (ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3-5  ปี)คนละ 300 บาท/ปี
 -ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน
อตัราคนละ 430  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดหาอาหารเสริม (นม)  717,720 738,100 758,400 778,800 799,100 ร้อยละของเด็ก นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการ
ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา เสริม(นม) ที่มีคุณภาพและ ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก-ป.6 ที่ได้รับอาหาร แขง็แรงและมีความพร้อม ศึกษาฯ
ปีที่ 6  โรงเรียนสังกดั สพฐ. ปริมาณเพยีงพอต่อความ จ านวน 260  วัน ๆ ละ เสริม (นม) ส าหรับการเรียนรู้อยู่เสมอ

ต้องการของร่างกาย 7.82 บาท (100%)

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กมีความกล้าในการ กองการ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ออกและมีพฒันาการที่ดีใน ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เด็กที่เขา้ร่วม แสดงออกมากขึน้ มีความ ศึกษา ฯ
ต าบลบ้านวัง ทุก ๆ ด้าน บ้านวัง โครงการ สนุกสนานและมีพฒันาการ

( 90 % ) ที่ดีขึน้ในทุก ๆ ด้าน

76



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ด าเนินการอดุหนุนงบประมาณ 1,482,600 1,524,600 1,566,600 1,608,600 1,650,600 ร้อยละของ นักเรียนได้รับประทาน กองการ
ส าหรับนักเรียนขาดแคลน รับประทานอาหารที่มีคุณ ส าหรับค่าอาหาร อตัรามือ้ละ งบประมาณ อาหารที่มีคุณค่าทาง ศึกษาฯ
ในโรงเรียนในพื้นที่ ค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ 21 บาท  จ านวน  200 วัน ที่อดุหนน อาหารครบ 5 หมู่ และ

( 100% ) ร.ร.ในพื้นที่
ต.บ้านวัง

7 โครงการจัดการศึกษาแหล่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง จัดกจิกรรมให้เด็กศึกษาหาความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กมีความกล้าแสดงออก กองการ
เรียนรู้นอกสถานที่ ออกและมีพฒันาการที่ดีใน นอกสถานศึกษา ของผู้เขา้ร่วม มากขึน้และมีพฒันา ศึกษาฯ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทุกๆ ด้าน โครงการ การที่ดีในทุกๆ ด้าน

( 60 % )

      รวม                จ านวน   7      โครงการ 2,860,820 2,974,100 3,086,300 3,198,600 3,310,700  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ 1 ส่งเสรมิ พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรปู   มูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  
3.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์การใช้เกษตร เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้ จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของผู้ เกษตรกรลดต้นทนุ ส านกั

อินทรีย์แทนการใช้ปุย๋เคมี ในการใช้เกษตรอินทรีย์ หรือฝึกอบรมใหค้วามรู้ เข้าร่วมโครงการ การผลิตและได้ผลผลิต ปลัด อบต.
แทนการใช้ปุย๋เคมี ( 60 % ) ทีป่ลอดภัย

2 โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ ประชาชนมีความรู้ กอง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ความเข้าในการด าเนนิชีวิต แก่ประชาชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจในการด าเนนิ สวัสดิการ
พอเพยีง โดยยึดหลักเศรษฐกิจ โครงการฯ ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ สังคม

พอเพยีง (50คน) พอเพยีง

รวม                    จ านวน     2     โครงการ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือสังคมคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะห์ เพือ่เป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุทีม่ีรายได้ ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยังชีพตามสิทธิ 7,845,600 7,933,200 8,028,000 8,168,400 8,289,600 ร้อยละของ ผู้สูงอายุในต าบลได้ กอง

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เพยีงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิง้ ผู้สูงอายุ รับเงินเบีย้ยังชีพ สวัสดิการ
หรือขาดผู้อปุการะเล้ียงดูหรือไม่ ได้รับเบีย้ยังชีพ ตามสิทธิ สังคม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ ( 100 % )
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น และสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าในชุมชน
ได้อย่างมีความสุข

2 โครงการสงเคราะห์ เพือ่เป็นการสงเคราะห์ผู้พกิารทีม่ีรายได้ คนพกิารได้รับเบีย้ยังชีพตามสิทธิ 1,653,600 1,696,800 1,737,600 1,773,600 1,809,600 ร้อยละของ คนพกิารในต าบลได้ กอง
เบีย้ยังชีพคนพกิาร ไม่เพยีงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิง้ คนพกิาร รับเงินเบีย้ยังชีพ สวัสดิการ

หรือขาดผู้อปุการะเล้ียงดูหรือไม่ ได้รับเบีย้ยังชีพ ตามสิทธิ สังคม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ ( 100 % )
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น และสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าในชุมชน
ได้อย่างมีความสุข

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

3 โครงการสงเคราะห์ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบีย้ยังชีพตามสิทธ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้ กอง
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัครอบครัวและชุมชน ผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบีย้ยังชีพ สวัสดิการ

ได้ตามปกติ ได้รับเบีย้ยังชีพ ตามสิทธิ สังคม
( 100 % )

      รวม                จ านวน     3     โครงการ 9,511,200 9,642,000 9,777,600 9,954,000 10,111,200  -  -  -
4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการจดัสวัสดิการ เพือ่ช่วยเหลือ และอ านวยความ 1. จดัสร้างทางลาดและห้องน้ าใน         -   - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ได้รับ คนพกิารได้รับการ กอง
แกผู้่สูงอายุ คนพกิาร สะดวกแกผู้่สูงอายุ คนพกิาร ส านักงาน ส าหรับคนพกิาร การจดัสวัสดิการ ช่วยเหลือและได้รับ สวัสดิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ให้มีคุณภาพ 2. จดัหาอปุกรณ์ในการด ารงชีวิต แกค่นพกิาร ความสะดวกท าให้ สังคม

ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น ให้คนพกิาร ผู้สูงอายุและ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทีอ่ยู่ ผู้ด้อยโอกาส
อาศัยให้แกค่นพกิารผู้สูงอายุและ ( 50 % )
ผู้ด้อยโอกาส
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและยก เพือ่ให้คนพกิารมีกระบวนการเรียน จดัอบรมอาชีพระยะส้ันแกค่นพกิาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ผู้ประสบภาวะยากล าบาก กอง
ระดับฝีมือแรงงานแกค่นพกิาร รู้เสริมทักษะ ในการประกอบอาชีพ คนพกิารทีไ่ด้รับ ได้รับการบรรเทาความ สวัสดิการ

การส่งเสริม เดือดร้อนและมีคุณภาพ สังคม
อาชีพ ชีวิตทีดี่ขึ้น

( 50 % )

3 โครงการสงเคราะห์ครอบครัว เพือ่ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้รับการ มอบส่ิงของหรือถุงยังชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของผู้ได้รับ ประชาชนมีขวัญ กอง
ผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือและได้รับการดูแลให้มีความ การช่วยเหลือ และก าลังใจดี สวัสดิการ

เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น ( 100 คน ) สังคม

รวม                    จ านวน     3    โครงการ 70,000 70,000 170,000 170,000 170,000  -  -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1 โครงการสร้างอาชีพ สร้างราย เพือ่ให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิม่ จดัอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ ประชาชนมีอาชีพเสริม กอง

ได้ตามแนวทางเศรษฐกจิ รายได้ให้กบัครอบครัวนอกจาก ผู้เข้าร่วม เพิม่รายได้ให้กบั สวัสดิการ
พอเพยีง การเกษตร โครงการ ครอบครัวใช้เวลาว่าง สังคม

(50 คน) ให้เกดิประโยชน์

      รวม                จ านวน   1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจดัการภาครฐัเพ่ือสังคมคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ที่  2   ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ จัดให้มีการตรวจสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้สูงอายุและคนพกิาร กอง

ผู้สูงอายุและคนพกิาร คนพกิารใสใจดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพกิารในพื้นที่ ร่วมโครงการ มีสุขภาพที่แข็งแรง สวัสดิการ
( 80 % ) สังคม

2 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพื่อเป็นการป้องกนัและ จัดซ้ือวัคซีนให้กบั อพปม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ไม่มีผู้ป่วยโรคพษิสุนัขบ้า ปศุสัตว์
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ทุกหมูบ่้านและบริการท าหมัน เข้าร่วมโครงการ ในต าบล ร่วมกบั
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค สุนัขและแมว ( 90 % ) อบต.บ้านวัง
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า (ส านักปลัด)
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญงิ พลเรือเอกหญงิ
พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระ-
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 สมทบกองทุนหลักประกนั เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ สมทบงบประมาณจ านวน  100,000 100,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ ประชาชนได้รับบริการด้าน ส านัก
สุขภาพ ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ของเงินที่สมทบ สุขภาพอย่างทั่วถึง ปลัด อบต.

งบประมาณที่ได้รับจาก สปสช. ( 40 % )
4 โครงการปันย้ิมสร้างสุข   -เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี ด าเนินการตามโครงการ 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000  จ านวนของ   -ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณ กอง

ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใช้ ผู้สูงอายุที่ ค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอย สวัสดิการ
พอเพยีง ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพยีง เข้าร่วม รอยแห่งความพอเพยีง สังคม

  -เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ โครงการฯ   -ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สามารถดูแลสุขภาพของ     (150 คน) สุขภาพของตนเอง
ตนเองเบื้องต้น เบื้องต้น
 -เพื่อให้ผู้สูงอายุยอมรับการ  -ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปล่ียนแปลงด้านร่างกาย เปล่ียนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจและอยู่ในสังคม จิตใจและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข อย่างมีความสุข

      รวม                จ านวน   4  โครงการ 300,000 300,000 330,000 330,000 330,000  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที ่ 4 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาเมือง 

6. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานงบกลาง

ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 อดุหนุนการบริหารกจิการ เพื่อจ่ายเงินอดุหนุนให้กจิการ จ่ายเป็นเงินอดุหนุนกจิการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเงิน การบริหารงานเป็นไปอย่าง กองชา่ง

ประปา ประปาเพื่อใชใ้นการบริหาร ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่อดุหนุน มีประสิทธิภาพ
งานของกจิการ ของ อบต. กจิการประปา

งบประมาณ
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

2 อดุหนุนคณะกรรมการไฟฟา้ เพื่อให้ระบบไฟฟา้พลังงาน ด าเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 50,000 50000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครัว ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
พลังแสงอาทิตย์ อบต. บ้านวัง แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ พลังแสงอาทิตย์ เรือนที่ใชไ้ด้ไฟฟา้ ด้านไฟฟา้อย่างทั่วถงึ

พร้อมในการใชง้าน พลังงานแสง ทุกครัวเรือน
อาทิตย์
( 90 % )

รวม                 จ านวน  2  โครงการ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ที่  2 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

7.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วย

โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 อดุหนุนโครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี อดุหนุนงบประมาณตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้แสดงออก กองการ
ประเพณีบวงสรวงอนุสาวนีย์ ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ โครงการ ที่อดุหนุน ถงึความกตัญญูกตเวทิตา ศึกษาฯ
ท้าวสุรนารี อ าเภอโนนไทย ท้าวสุรนารี อ าเภอโนนไทย งบประมาณ ต่อดวงทิพย์วิญญาณ

(1 คร้ัง)

               จ านวน   1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -      รวม

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่  3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจดัการภาครฐัเพ่ือสังคมคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ที่ 5  ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบการบรหิารภาครฐั

8.  ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้บริหาร ,ประชาชน , ส านัก

จริยธรรมและการป้องกนั เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม คณะผู้บริหาร ,ส.อบต. ผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลัด อบต.
การทุจริต จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พนักงานอบต. และประชาชน โครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม

ทั่วไป ( 100 คน ) ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

88



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนได้รับทราบ ส านัก
ดูแลเว็บไซต์ จ้างเหมาปรับปรุงและดูแล ดูแลเว็บไซต์ ของ อบต.บ้านวัง ผู้เข้ามา ข้อมูลการบริหารงานของ ปลัด อบต.

เว็บไซต์ ของ อบต.บ้านวัง เย่ียมชม อบต. และสามารถแสดง
เว็บไซต์ ความคิดเห็นได้อย่าง
อบต. สะดวกรวดเร็ว

( 500 คน )
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการฝึกอบรมและดูงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร ด าเนินการจัดฝึกอบรมและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านัก
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ สมาชิก อบต.  พนักงานส่วน ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม อบต. พนักงานส่วนต าบล ปลัด อบต.
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ต าบล ลูกจ้างประจ า และ โครงการ ลูกจ้างประจ า และ
สมาชิก สภา อบต.    พนักงานจ้างอบต.บ้านวัง มีความรู้ พนักงานจ้างอบต.บ้านวัง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ
ประจ า และพนักงานจ้าง ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ( 70 % ) ในบทบาทหน้าที่
อบต.บ้านวัง และมีโอกาสได้เรียนรู้ ของตนเองและได้เรียนรู้

การบริหารงานของ อปท. การบริหารงานของ อปท.
ที่ประสบความส าเร็จ ที่ประสบความส าเร็จ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการส ารวจความพงึพอใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ด าเนินการจ้างสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ สามารถน าข้อมูลมา ส านัก
ของประชาชนในการเข้า ครบถ้วนเกีย่วกบัการบริการ ท าการส ารวจความพงึพอใจ ความพงึพอใจ ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้การ ปลัด อบต.
รับบริการของ อบต. ประชาชน ของประชาชนที่เข้ารับบริการ ของประชาชน บริหารของ อบต. 

ของ อบต. ( 90 % ) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ลงพื้นที่  11  หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนได้รับ ทุกส่วน
ให้บริการประชาชน ความสะดวกในการ เพื่อให้บริการแประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ความสะดวกในการ ราชการ

เข้ารับบริการของ อบต. เช่น ช าระภาษี , ร้องทุกข์ ของ อบต. เข้ารับบริการของ อบต.
ติดต่อสอบถาม ฯลฯ ( 100 คน )
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเกบ็ภาษี เป็นไป ด าเนินการตามโครงการฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การบริหารงานขององค์การ กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ ตามกฎหทาย ระเบียบ และ  - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ การจัดเกบ็ บริหารส่วนต าบลบ้านวัง
แม่บท ห้องสือส่ังการ ฯ  - ค่าคัดส าเนาเอกสาร ภาษี ด้านการจัดเกบ็ภาษี มีความ

และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่ว ( 80 % ) ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ
ข้องกบัโครงการ

      รวม                จ านวน  6 โครงการ 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000  -  -  -
8.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเข้ามา จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนได้เข้ามา ส านัก
การเพื่อการจัดท าแผนพฒันา มีส่วนร่วมในการพฒันา ระดับต่างๆ ผู้เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการพฒันา ปลัด อบต.
ท้องถิ่น และแผนอืน่ ๆ ท้องถิ่น ประชุมประชาคม ท้องถิ่น
ที่เกีย่วข้อง ( 70 % )

รวม                จ านวน   1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 4 ยกระดับบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาเมือง

10.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกป่าเฉลิม 1.กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน 1. ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ชุมชนมีแหล่งต้นน้ าและ ส านัก

พระเกยีรติ ร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ของต้นไม้ ท าให้ภูมิทัศน์เกดิความ ปลัด อบต.
2.เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม บ้านวัง และประชาชนต าบล ที่ปลูก สวยงาม ประชาชนอนุรักษ์
สะอาด สะท้อนวิถีชุมชน บ้านวัง จ านวน 150 คน (300 ต้น) ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
3.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 2. เพิ่มเติมที่สีเขียวด้วยการปลูก
 ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ต้นไม้ จ านวน  300  ต้น

.

2 โครงการปลูกหญา้แฝก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการปลูกหญา้แฝก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนปลูกหญา้แฝก ส านัก
เฉลิมพระเกยีรติ ปลูกหญา้แฝกตามพระราช ในพื้นที่สาธารณะ ของหญา้แฝก ตามพระราชด าริ ปลัด  อบต.

ด าริเพื่อป้องกนัการพงัทลาย ที่ปลูก เพื่อป้องกนัการพงัทลาย
ของหน้าดิน ( 10,000 ต้น ) ของหน้าดิน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื เพื่อสนองพระราชด าริและท า ด าเนินการตามโครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ ชุนชนมีพชืที่อนุรักษ์ไว้ ส านัก
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ประชาชนตะหนักถึงความ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ พชืที่ได้รับการ มีทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   ปลัด อบต.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส าคัญของพนัธ์ุพชืต่าง ๆ อนุรักษ์ ที่ดี
สยามบรมราชกมุารี ในท้องถิ่น (10 ชนิด)

      รวม                จ านวน  3  โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  -  -  -
10.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ เพื่อให้มีร้ัวล้อมรอบ ด าเนินการกอ่สร้าง   -   - 388,800   -   - จ านวน ไม่มีการลุกล้ า กองช่าง
บึงสง่า  หมูท่ี่  11 ที่สาธารณประโยชน์ ร้ัวลวดหนามรอบบึงสง่า ที่สาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์

ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ต้ังเสา คสล สูง 2.50 เมตร ที่ล้อมร้ัว ป้องกนัอนัตรายให้
กัน้ร้ัวลวดหนาม  8 ชั้น ( 1 แห่ง ) แกป่ระชาชนและสัตว์เล้ียง
ระยะความยาวไม่น้อย
กว่า 1,530 เมตร 

2 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม เพื่อป้องกนัไม่ไห้สัตว์เล้ียง ด าเนินการล้อมร้ัวลวดหนาม   -   -   - 100,000   - จ านวน ไม่มีการลุกล้ า กองช่าง
ที่สาธารณะ เข้าไป อาจท าลายแหล่งน้ า ประมาณ 600  ม. ที่สาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์
(ระเริง-หนองตาล) ให้เกดิความเสียหาย ที่ล้อมร้ัว ป้องกนัอนัตรายให้
หมูท่ี่ 8 ( 1 แห่ง ) แกป่ระชาชนและสัตว์เล้ียง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ด าเนินการ   -   -   - 500,000   - จ านวนคร้ัง ภูมิทัศน์ของบึงสง่า กองช่าง
บึงสง่า  บึงสง่า ให้มีความเป็น             - กอ่บล็อค ที่ปรับปรุง มีความเป็นระเบียบ
หมูท่ี่  3 ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม             - สร้างสวนหย่อม ภูมิทัศน์ เรียบร้อยสวยงาม

            - ปลูกต้นไม้ ( 1 คร้ัง )
ฯลฯ

      รวม                จ านวน  3  โครงการ   -   - 388,800 600,000   -  -  -  -
10.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ ด าเนินการตามโครงการฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านัก
การคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง จ านวนครัวเรือน เร่ือง  การคัดแยกขยะ ปลัด อบต.

ตามหลักสุขาภิบาล มีขยะลดลง และมีรายได้จากการ
(  80 % ) ขายขยะ

      รวม                จ านวน  1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1.  ยทุธศาสตรด้์านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1. ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขดุลอกคันคูน้้า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง พื้นที่ขดุลอกไม่น้อยกว่า 23,100 1,171,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ในใช้ แผนพฒันา กองชา่ง

หนองท่อ กกัเกบ็น้้าที่ได้มาตรฐาน ตร.ม. หรือปริมาตรขดุลอก ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค หมู่บ้าน
หมูท่ี่ 2 สามารถจุน้้าได้เพยีงพอ ไม่น้อยกว่า 17,775.29 ลบ.ม. ที่ได้ใชน้้้า อย่างเพยีงพอ หมูท่ี่ 2

ต่ออปุโภค-บริโภค พร้อมปรับเฉล่ียตกแต่ง กอ่สร้าง 100% บ้านบุ
ของประชาชน ตามแบบที่ อบต. บ้านวังก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

( พ.ศ. 2566 - 2570 )

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผ 02/1
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการขดุสระดอนคอก เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง ขดุลอกพื้นที่ปากบนไม่น้อยกว่า 330,300 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ในใช้ แผนพฒันา กองชา่ง

หมูท่ี่ 4 กกัเกบ็น้้าที่ได้มาตรฐาน 5,692.88 ตารางเมตร พื้นที่ว่า ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค หมู่บ้าน
สามารถส่งน้้าได้อย่างมี ปากล่างไม่น้อยก 3,425.83 ที่ได้ใชน้้้า อย่างเพยีงพอ หมูท่ี่ 4

ประสิทธิภาพ ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินขดุ 100% บ้านหนอง

ไม่น้อยกว่า 9,118.71 ลบ.ม. กลางดอน

ลาดเอยีง 1:2 ขดุลึกเฉล่ีย 2.00 

เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย

ชัว่คราว อย่างละ 1 ป้ายจุดที่ต้ัง

โครงการ 

พกิดั X=816965 , Y=1680178
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการขดุลอกสระบุกระสัง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง ขดุลอกพื้นที่ปากบนไม่น้อยกว่า 330,300 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ในใช้ แผนพฒันา กองชา่ง

หมูท่ี่ 10 กกัเกบ็น้้าที่ได้มาตรฐาน 5,692.88 ตารางเมตร พื้นที่ว่า ครัวเรือน ในการอปุโภค -บริโภค หมู่บ้าน
สามารถส่งน้้าได้อย่างมี ปากล่างไม่น้อยก 3,425.83 ที่ได้ใชน้้้า อย่างเพยีงพอ หมูท่ี่ 10

ประสิทธิภาพ ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินขดุ 100% บ้านดอนใหม่

ไม่น้อยกว่า 9,118.71 ลบ.ม. 

ลาดเอยีง 1:2 ขดุลึกเฉล่ีย 2.00 

เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย

ชัว่คราว อย่างละ 1 ป้ายจุดที่ต้ัง

โครงการ 

พกิดั X=816965 , Y=1680178

4 โครงการขดุลอกเหมืองดิน เพื่อให้ประชาชนมีเหมือง ด้าเนินการขดุลอก 129,800 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าไว้ใชใ้น แผนพฒันา กองชา่ง

(คลองไส้ไก)่ ส้าหรับส่งน้้าเขา้สระได้ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ครัวเรือน การ อปุโภค -บริโภค หมู่บ้าน
หมูท่ี่ 5 มาตรฐาน ส่งน้้าเขา้สระ ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ที่ได้ใชน้้้า อย่างเพยีงพอ หมูท่ี่ 5

ได้อย่างรวดเร็ว 100% บ้านหนองน้้าใส

      รวม                จ านวน    4  โครงการ 330,300 0 129,800 0 0  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่เพิม่พนูความรู้ทักษะด้าน ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ 50,000 50,000 50,000 จ านวน ส่งเสริมเปน็สินค้า OTOP แผนพฒันาหมู่บา้น กอง

หมู่ที่ 2  บา้นบุ วิชาการสามารถน านโยบาย ใหก้บัประชาชน ผู้เข้าร่วม ในต าบลใช้เวลาว่างใหเ้กดิ  หมู่ที่ 2 บา้นบุ สวัสดิการ

ไปสู่การปฏิบติั อย่างมีประ โครงการ ประโยชน์ ลดรายจ่ายเพิม่ สังคม

สิทธิภาพ รายได้ในครัวเรือน

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่เพิม่พนูความรู้ทักษะด้าน ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ 50,000 50,000 50,000 จ านวน ส่งเสริมเปน็สินค้า OTOP แผนพฒันาหมู่บา้น กอง

หมู่ที่ 4  บา้นหนองกลางดอน วิชาการสามารถน านโยบาย ใหก้บัประชาชน ผู้เข้าร่วม ในต าบลใช้เวลาว่างใหเ้กดิ  หมู่ที่  4 บา้นหนอง สวัสดิการ

ไปสู่การปฏิบติั อย่างมีประ โครงการ ประโยชน์ ลดรายจ่ายเพิม่ กลางดอน สังคม

สิทธิภาพ รายได้ในครัวเรือน

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

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบรหิารจดัการภาครฐัเพ่ือสังคมคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ที่  2   ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 1
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านดอนต าแย
หมูท่ี่ 1  บ้านดอนต าแย

2 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 2
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านบุ
หมูท่ี่ 2  บ้านบุ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ด้าน ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 3
สาธารณสุข หมูท่ี่ 3 บ้านวัง ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านวัง

4 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 4
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านหนอง
หมูท่ี่ 4 บ้านหนองกลางดอน กลางดอน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 5
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ าใส
หมูท่ี่ 5  บ้านหนองน้ าใส

6 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 6
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านโคกสะอาด
หมูท่ี่ 6  บ้านโคกสะอาด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 7
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านถนนวารี
หมูท่ี่ 7  บ้านถนนวารี

8 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 8
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้าน่วังใหม่
หมูท่ี่ 8  บ้านวังใหม่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.

โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 9

ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านดอน

หมูท่ี่ 9  บ้านดอนมะยม มะยม

10 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 10
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านดอนใหม่
หมูท่ี่ 10  บ้านดอนใหม่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 อดุหนุนงบประมาณส าหรับ เพื่อให้แต่ละหมูบ่้าน  ด าเนินโครงการตามพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ หมูบ่้านมีงบประมาณ แผนพัฒนา ส านัก

การด าเนินงานตามแนวทาง มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน ราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ที่อดุหนุน ได้ด าเนินงานตามแนวทาง หมู่บ้าน ปลัด  อบต.
โครงการพระราชด าริ ตามแนวทางโครงการพระ งบประมาณ โครงการพระราชด าริ หมูท่ี่ 11
ด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข  ( ตามโครงการฯ ) ด้านสาธารณสุข บ้านวังสง่า
หมูท่ี่ 11  บ้านวังสง่า

      รวม                จ านวน   11  โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่ว การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ที ่ 4 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาเมือง 

6. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ซ่อมแซมถนนดิน  กว้าง 4.00 เมตร 208,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง

สายดอนขาด -  ระเริง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 1,500  เมตร หนาเฉล่ีย จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง   0.20 เมตร  กอ่สร้างตามแบบที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 1

ผลผลิตทางการเกษตร อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนต าแย

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น  X 816472 Y 167241 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด  X 815951 Y 167358 เพิม่ขึ้น

งบประมาณ
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

2 โครงการซ่อมแซม ถนนดินเพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ซ่อมแซมถนนดิน  กว้าง 4.00 เมตร 531,800  ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยนางส ารวย หมูท่ี่ 1 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 1,530  เมตร หนาเฉล่ีย จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง   0.50 เมตร  กอ่สร้างตามแบบที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 1
ผลผลิตทางการเกษตร อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนต าแย

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น  X 817371 Y 167831 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด  X 816527 Y 167757 เพิม่ขึ้น

3 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้าง ถนนดิน  กว้าง 4.00 เมตร 521,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
 สายระเริง –คลองหนามแดง  มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 1,500  เมตร หนาเฉล่ีย จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง   0.50 เมตร  กอ่สร้างตามแบบที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 1

ผลผลิตทางการเกษตร อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนต าแย

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น X 817549 Y 1678529 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 818179 Y 1679155 เพิม่ขึ้น

107



ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 692,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
หินคลุกสายนานายเที่ยง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
บริบูรณ์ หมูท่ี่ 1 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง เฉล่ีย  0.15 เมตรกอ่สร้างตาม ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 1

ผลผลิตทางการเกษตร แบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนต าแย

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น X 816825 Y 1678309 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 816560 Y 1678427 เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

5 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน ดิน กว้าง  3.00 เมตร 16,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ทางไปสระตาหา มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 65 เมตร หนา 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า . ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร 97.50  ลบ.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 812047 Y 1673171 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 812111 Y 1673671

6 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี   -กอ่สร้างถนน คสล. 624,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
คสล.ทางไปไร่นายอ านวย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว  260 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมู่ที่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา      0.15 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อย สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว กว่า 1040  ตร.ม. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ในการคมนาคม
ก าหนด เพิม่ขึ้น
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 811115 Y 1673258
จุดส้ินสุด X 810874 Y 1673157
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี   -กอ่สร้างถนน คสล. 59,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยบ้านนางประเทือง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.00   เมตร ยาว 25 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมู่ที่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา  0.15 เมตรหรือมีพืน้ที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร คสล. ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. บ้านวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

ก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 811808 Y 1673818
จุดส้ินสุด X 811799 Y 1673805
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 143,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบ้านผู้ใหญ่ใจ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 60 ม.  หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
ไขกลางดอน  หมูท่ี่  2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 812056 Y 1673917 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 812043 Y 1673859

111



ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

9 โครงการกอ่สร้าง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 ม. 166,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ถนน คสล. ซอยนายเล่ียม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  71 ม.  หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม.กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811725 Y 1673610 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 811747 Y 1673541

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3.00  ม. 522,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
นานายเบ้า เชือ่มโรงเรียน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   295     ม.  หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 885 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม.กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811822 Y 1673259 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 812023 Y 1673442
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

11 โครงการกอ่สร้างถนน ดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง   5.00  ม. 260,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยสายป่าชา้ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  1,500  ม.  หนา 0.20 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง  กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. บ้านวัง ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น X 811801 Y 1673962 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 810518 Y 1673281 เพิม่ขึ้น

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  ม. 76,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยบ้านนางเล็ก   จิตรีธรรม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   32  ม.  หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 128 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม.กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811904 Y 1673908 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 811904 Y 1673879
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

13 โครงการกอ่สร้างราง เพื่อให้มีรางระบายน้ าที่มี กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาด กว้าง 429,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ระบายน้ า.คสล. มาตรฐาน ส าหรับการระ 0.45 เมตร ยาว 156 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 3 บายน้ าภายในหมูบ่้าน ลึก 0.50 เมตร กอ่สร้างตามแบบที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 3

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบต.บ้านวัง ก าหนด เดือดร้อนจาก ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวัง
พกิดั น้ าท่วมขัง ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น X 8133329 Y 1674393 ลดลง
จุดส้ินสุด X 813247 Y 1674336

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  2.50   ม. 20,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยบา้นนางจริวรรณ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว    12   ม.  หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูบ่้าน 
จอดสันเทียะ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 30 ที่ได้รับความ ผลผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่ 3
หมู่ที่ 3 ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม.กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกรวดเร็ว บา้นวัง

ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวังก าหนด และปลอดภัย
พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 813436 Y 1674480 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 813436 Y 1674488
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

15 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 874,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   316 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
บ้านนายใบ หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,264 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม.วางท่อ คสล. ศก 0.30 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว จ านวน  7 ท่อน  กอ่สร้างตามแบบ และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

ที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 812563 Y 1676089
จุดส้ินสุด X 812748 Y 1676179

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 ม. 292,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายพลับพลาชยั- หลักร้อย มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 71  ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง คสล.ไม่น้อยกว่า 284  ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบที่  อบต.บ้านวัง สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811797 Y 1676363 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 811853 Y 1676401
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. 519,500 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายศาลา SML ถงึวัด มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หนองกลางดอน  หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

จุดเร่ิมต้น X 812346 Y 1676155 ( 1 หมูบ่้าน )
จุดส้ินสุด X 812452 Y 1676304 

18 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 ม. 42,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองวชา่ง
สายพลับพลาชัย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 61 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมู่ที่  4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811710 Y 1676312 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 811660 Y 1676296 เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

19 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน ดิน กว้าง  4.00  ม. 570,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา    กองชา่ง
สายดอนอโีน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 1,500 ม. หนา 0.50 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ แผนพฒันา
หมูท่ี่  4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูบ่้าน 

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่ 4 
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านหนอง-

จุดเร่ิมต้น X 812189 Y 1676340 ในการคมนาคม กลางดอน
จุดส้ินสุด X 812584 Y 1676300 ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น

20 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก .กว้าง 4.00 ม. 527,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา    กองชา่ง
สายพลับพลาชยั มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.หรือ จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร ลบ.ม. อสร้างตามแบบที่ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 811799 Y 1676364 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 811875 Y 1677109 เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

21 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน กว้าง  4.00   เมตร 115,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา    กองชา่ง
สายดอนมะดูก มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  166 เมตร หนา 0.20 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

จุดเร่ิมต้น X 812753 Y 1676183 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 812917 Y 1676186 ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น

22 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน กว้าง  4.00   เมตร 279,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา    กองชา่ง
สายนาบุ่ง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  805 เมตร หนา 0.20 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  4 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

จุดเร่ิมต้น X 813623 Y 1676920 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 813629 Y 1677245 ในการคมนาคม

เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร 313,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา    กองชา่ง
สายกลางบ้าน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   51   เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่  5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4 

ผลผลิตทางการเกษตร 306 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 814633 Y 1679667 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 814616 Y 1679721 เพิม่ขึ้น

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  ม. 815,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบา้นผู้ใหญ่วิรัตน์ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
 หมู่ที่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร วางท่อ  คสล.ศก.0.60 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว จ านวน  6 ท่อน และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ในการคมนาคม
ก าหนด เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 814453 Y 1679432
จุดส้ินสุด X 814628 Y 1679549
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

25 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 453,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สามแยกคูเมือง  หมูท่ี่ 5 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 106 เมตร  หนา  0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5
ผลผลิตทางการเกษตร 530 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 8146334 Y 1679693 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 814691 Y 1679780
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

26 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 982,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยศาลตาปู่ หมูท่ี่ 5 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ แผนพฒันา

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูบ่้าน 
ผลผลิตทางการเกษตร คสล.ไม่น้อยกว่า  1,750 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่ 5
ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ศก. 0.60 เมตร และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านหนอง-

จ านวน   2  จุด ๆ ละ 6 ท่อน ในการคมนาคม น้ าใส
รวม  12 ท่อน เพิม่ขึ้น
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง
ก าหนด
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 814436 Y 1679070
จุดส้ินสุด X 814435 Y 1679265
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

27 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 244,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบ้านนายเอือ้ม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
ต่อของเดิม หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร คสล. ไม่น้อยกว่า  150  ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

ก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 814580 Y 1679425
จุดส้ินสุด X 814578 Y 1679377
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

28 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 197,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบ้านนางสมหวัง สุมา มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร คสล. ไม่น้อยกว่า  120  ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่  อบต.บ้านวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

ก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 814785 Y 1679425
จุดส้ินสุด X 814278 Y 1679449
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

29 โครงการกอ่สร้างถนนดิน. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน  กว้าง 5.00 เมตร 39,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบ้านนางส ารวม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ  ยาว 226 เมตร  หนา 0.20 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
เนาว์ขนุทด  หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร   226  ลบ.ม กอ่สร้างตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 814455 Y 1680122 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 814681 Y 1680097
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

30 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน กว้าง  5.00 เมตร 27,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบุใหญ่ หมูท่ี่ 5 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 250 เมตร หนา 0.20  เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังก าหนด  สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง-
ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

จุดเร่ิมต้น X 814362 Y 1679626 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด X 814288 Y 1679386 เพิม่ขึ้น
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

31 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก. 526,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
เสริมหินคลุกสายโคกสะอาด มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
 -- หนองตะครอง  คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 6
หมูท่ี่  6 ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า  480  ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคก-

ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว สะอาด
บ้านวังก าหนด ในการคมนาคม
วางท่อ คสล. ศก. 0.60 เมตร เพิม่ขึ้น
จ านวน    6  ท่อน
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 812890 Y 1673080
จุดส้ินสุด X 813294 Y 1672397
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

32 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก. 203,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
เสริมหินคลุกสายหนองละมัง่ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
 - หนองตะครอง คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 6
หมูท่ี่  6 ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 176 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคก-

ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว สะอาด
บ้านวังก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 812599 Y 1671966
จุดส้ินสุด X 812623 Y 1671669
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

33 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก. 423,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
เสริมหินคลุกสายโคกสะอาด มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว  600 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
  - หนองตะครอง คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 6
ต่อของเดิม หมูท่ี่  6 ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า   360 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคก-

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ศก. 0.60 เมตร และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว สะอาด
จ านวน    6  ท่อน ในการคมนาคม
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. เพิม่ขึ้น
บ้านวังก าหนด
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 812965 Y 1672893
จุดส้ินสุด X 813294 Y 1672397
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

34 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชน กอ่สร้างถนนหินคลุก. 382,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีทางระบายน้ า แผนพฒันา กองชา่ง
สายทุ่งนา -  ถนนหัก มีทางระบายน้ าที่สามารถ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 545 เมตร จ านวนครัวเรือน ที่สะดวกรวดเร็วและ แผนพฒันา
หมูท่ี่  7 ระบายน้ าที่ท่วมขงัได้ หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ลดปัญหาน้ าท่วม หมูบ่้าน 

อย่างมีประสิทธิภาพ หินคลุกไม่น้อยกว่า 327 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว หมูท่ี่ 7
วางท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร และปลอดภัย บ้านถนนวารี
จ านวน    6  ท่อน ในการคมนาคม
กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. เพิม่ขึ้น
บ้านวังก าหนด
พกิดั 
จุดเร่ิมต้น X 815873 Y 1677494
จุดส้ินสุด X 815625 Y 1677025
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. 714,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายส่ีแยกกลางบ้าน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร 960 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 814805 Y 1679196 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 814651 Y 1679189

36 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก. 256,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
หินคลุกสายกกกระโดด มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า  318 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวังก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 814240 Y 1678522
ส้ินสุด X 813805 Y 1678210
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

37 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก. 224,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
หินคลุก สายทุ่งด่าน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต. และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

บ้านวังก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 814466 Y 1679021
จุดส้ินสุด X 813046 Y 1680554
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม. 430,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยฉ่ า มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร  ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 814860 Y 1679228 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 814837 Y 1679297
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  ม. 966,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายหน้าวัด มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   350 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร 1,400 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
เร่ิมต้น X 814826 Y 168981 เพิม่ขึ้น
ส้ินสุด X 814469 Y 1679018
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  7.00  ม. 785,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายถนนคอนกรีต -บ้าน มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   127 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
นายจุน  หมูท่ี่ 7 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 7

ผลผลิตทางการเกษตร 889 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านถนนวารี
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
เร่ิมต้น X 814854 Y 1678884 เพิม่ขึ้น
ส้ินสุด X 814829 Y 1678991
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

41 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก 363700 จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
เสริมหินคุลก ซอยนา มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.00 ม.ยาว 700 ม. หนา ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 8
นางประยูร หมูท่ี่ 8 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง 0.15 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังใหม่

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 315 ลบ.ม. เสริมดิน 0.50 เมตร และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
ยาว 200 เมตร  วางท่อ คสล. ในการคมนาคม
ศก. 0.40 เมตร  จ านวน 10 ทอน เพิม่ขึ้น
กอ่สร้างตามแบบที่อบต. บ้านวัง
ก าหนด
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 814422 Y 1676483
จุดส้ินสุด X 814385 Y 1677049
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 545,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายบ้านดอนมะยมเชือ่ม มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
ต าบลบัลลังก ์หมู ่9 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 9

ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า  700   ตร.ม. กอ่สร้าง สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนมะยม
ที่สะดวกรวดเร็ว ตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั การคมนาคม
จุดร่ิมต้น X 815239 Y 160174 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด X 815215 Y 1680344 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

43 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 215,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายกลางหมูบ่้าน หมู ่9 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมีพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 9
ผลผลิตทางการเกษตร  150 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนมะยม
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั การคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 815290 Y 1680074 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด X 815340 Y 1680082 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  5.00  ม. 618,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา  กองชา่ง
สายหน้าวัด หมูท่ี่  9 มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว   158 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 

คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 9
ผลผลิตทางการเกษตร 118.50 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนมะยม
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

วางท่อ คสล.ศก. 0.30 เมตร การคมนาคม
จ านวน  7  ท่อน เพิ่มขึน้
พกิดั
เร่ิมต้น X 814843 Y 1679822
ส้ินสุด X 814690 Y 1679779
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  3.00  ม. 305,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยหนองกระสัง มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว  100 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใชใ้นการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 9 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 9

ผลผลิตทางการเกษตร 300 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนมะยม
ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง  ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั การคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 815260 Y 1679988 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด X 815279 Y 1679890
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

46 โครงการกอ่สร้างถนนดิน. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก  595,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
เสริมหนิคลุกสายหน้า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.00 ม.ยาว  860 ม. หนา จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
บา้นนางสุนิสา  หมู่ที่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 0.15 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 10

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 516 ลบ.ม.กอ่สร้างตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนไหม่
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่อบต. บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 816433 Y 1679901 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 815678 Y 1679605
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

47 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก 900,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
หินคลุก สายฝ่ังห้วย- มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.00  ม.  ยาว  900 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
 ล าเชียงไกร  หมู่ที่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาตร ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 10

ผลผลิตทางการเกษตร หินคลุกไม่น้อยกว่า  540  ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนไหม่
ที่สะดวกรวดเร็ว กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

ก าหนด ในการคมนาคม
พกิดั เพิม่ขึ้น
จุดเร่ิมต้น X 817484 Y 1679950
จุดส้ินสุด X 813346 Y 1680221
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

48 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 ม. 346,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
หินคลุกสายดอนใหม่ - มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
โนนหินขาว  หมูท่ี่  10 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 10

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 1,200  ลบ.ม. กอ่สร้างตาม สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนไหม่
ที่สะดวกรวดเร็ว แบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั การคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 817479 Y 1679762 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด X 819021 Y 1679723
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

49 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3.00 ม. 302,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยนานางเมี้ยน -  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,160  ม. หนา 0.30 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
นายสมบติั คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 11
หมู่ที่ 11 ผลผลิตทางการเกษตร 1,044 ลบ.ม. กอ่สร้างตามแบบที่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า

ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 815456 Y 1673377 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 816146 Y 1673140

50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. 520,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
สายบ้านนางทองอยู่ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 11

ผลผลิตทางการเกษตร 650 ตร.ม. วางท่อ คสล.ศก. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า
ที่สะดวกรวดเร็ว 0.60 ม.  จ านวน   6  ท่อน และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ในการคมนาคม
ก าหนด เพิม่ขึ้น
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 813785 Y 1674304
จุดส้ินสุด X 813916 Y 1674286
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ที่ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ที่มาของ หน่วย
โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

51 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. 735,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยตรงขา้มบ้านนายแหม่ว มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.50 ม. ยาว 138 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 11

ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 438  ตารางเมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า
ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ศก. 0.60 เมตร และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จ านวน  138 ท่อน กอ่สร้างตาม ในการคมนาคม
แบบที่ อบต. บ้านวังก าหนด เพิม่ขึ้น
พกิดั
จุดเร่ิมต้น X 813374 Y 1674316
จุดส้ินสุด X 813371 Y 1674202

52 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. ลงดินเสริม 217,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองชา่ง
ซอยบ้านนางนุม่ มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ กว้าง 3.50 ม. ยาว 30 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใชใ้นการขนส่ง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ที่ได้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง หมูท่ี่ 11

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 105  ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิดั ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น X 813443 Y 1674283 เพิม่ขึ้น
จุดส้ินสุด X 813413 Y 1674277
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 ยกระดับบรหิารจัดการทรพับากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดสมดุลอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม

10.  ยทุธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
10.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่มาของ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างก าแพง เพื่อให้การจัดการขยะ กอ่สร้างร้ัวลวดหนามพร้อม 218,300 จ านวนขยะ การจัดการขยะเป็นไป แผนพฒันา กองช่าง

กัน้ที่ทิ้งขยะดอนต าแย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาข่ายกัน้ ระยะทางประมาณ  อยู่ในบริเวณ อย่างมีประสิทธิภาพ หมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 11 และเป็นระเบียบเรียบร้อย 500  เมตร ที่เตรียมไว้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย หมูท่ี่ 11

100% บา้นวังสง่า
      รวม                จ านวน  1 โครงการ 0 0 0 0 218,300  -  -  -
10.2 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดเตรียมบ่อทิ้งขยะ เพื่อเตรียมความพร้อม ด าเนินการขุดบ่อ 10,000 จ านวน ประชาชนมีที่ทิ้งขยะที่เป็น แผนพฒันา ส านักปลัด
แบบฝังกลบ(ดอนป่าช้า) ในการจัดสถานที่ทิ้งขยะ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร บ่อขยะ ระเบียบเรียบร้อยและ หมูบ่้าน อบต
หมูท่ี่ 7 ของประชาชน ลึกเฉล่ีย 1.00  เมตร ( 1 บ่อ ) มีความสะอาด หมูท่ี่ 7

ถูกสุขลักษณะ บา้นถนนวารี
2 โครงการจัดเตรียมที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นที่เดิม 7 ไร่ หรือ พื้นที่ 24,000 จ านวน ประชาชนมีที่ทิ้งขยะที่เป็น แผนพฒันา ส านักปลัด

ต าบลบ้านวัง ในการจัดสถานที่ทิ้งขยะ 11,200 ตาราง ม. พื้นที่ในการ ระเบียบเรียบร้อยและ หมูบ่้าน อบต
(ดอนต าแย) ของประชาชน ทิ้งขยะ มีความสะอาด หมูท่ี่ 11
หมูท่ี่ 11 ( 1 ไร่ ) ถูกสุขลักษณะ บา้นวังสง่า

      รวม                จ านวน  2  โครงการ 34,000 0 0 0 0  -  -  -

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ 2 ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา  ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  ด้านการพัฒนาการเมือง

6. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร 5,531,400 5,531,400 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม

สายบ้านดอนต าแย - บ้านค้างพลูกลาง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 9,400 ตร.ม.วางท่อ คสล. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น

จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร ขนาด ศก.0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จ านวน ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

24  ท่อน รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พิกดั N=15.1718710 ,  E= 101.9478706
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.1704021, E= 101.9483244

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านวงั   อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสมีา

งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัมนาท้องถ่ิน

แบบ  ผ 02/2
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00  เมตร 1,508,400 1,508,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายดอนต าแย -ค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 1    มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านดอนต าแย  ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร  1,305  ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ขนาด ศก 0.40 เมตร  จ านวน และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
14 ท่อน วางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 เมตร การคมนาคม
จ านวน   7 ท่อน รายละเอยีดตามแบบ เพิม่ขึ้น
อบต.บ้านวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พิกดั N=15.168022 , E=101.945302
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.154817, E=101.945188
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00  เมตร 1,381,900 1,381,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายพลับพลาชัย -หลักร้อย หมู่ที่ 4    มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านหนองกลางดอน  ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร  1,200  ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล.ขนาด ศก 0.40 เมตร  จ านวน และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
6 ท่อน วางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร การคมนาคม
จ านวน   12 ท่อน รายละเอยีดตามแบบ เพิม่ขึ้น
อบต.บ้านวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พิกดั N=15.1443826 , E=101.9011140
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.1588980, E= 101.9044269
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 1,606,800 1,606,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
เสริมเหล็กสายหนองน้ าใส - คูเมือง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จดุเร่ิมต้น และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั  N=15.1831100 , E= 101.9211803 การคมนาคม
จดุส้ินสุด เพิม่ขึ้น
พิกดั N=15.1817132, E= 101.9216446

149



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 4,545,500 4,545,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
เสริมเหล็กสายหนองละมั่ง-หนองสรวง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด  ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม.วางท่อ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร คสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร จ านวน 21 ท่อน สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
พิกดั  N=15.1139290 , E= 101.9038480 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด
พิกดั  N=15.1031880,  E= 101.8991110

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 4,809,400 4,809,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
เสริมเหล็กสายโคกสะอาด - ดอนตะแบง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,604 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด  ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 8,020 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล.ขนาด ศก 0.40 เมตร จ านวน และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
28 ท่อน รายละเอยีดตามแบบ อบต. การคมนาคม
บ้านวัง ก าหนด เพิม่ขึ้น
จดุเร่ิมต้น
พิกดั N=15.1169310 ,  E=101.9118990
จดุส้ินสุด
พิกดั  N=15.1138640, E= 101.9255480
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 1,268,600 1,268,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
เสริมเหล็ก  สายนาบุ่ง หมู่ที่ 7  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  550 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านถนนวารี ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 2,200  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น การคมนาคม
พิกดั N=15.165282, E= 101.932555 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.161452, E= 101.935060
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 921,700 921,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายโคกไม้แดง หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  302 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 1,510  ตร.ม.  พืน้ที่ทางเชื่อม  22.63 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว  ตร.ม. วางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40  เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จ านวน  21  ท่อน  ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย การคมนาคม
ด้านละ 0.20  เมตร รายละเอยีดตาม เพิม่ขึ้น
แบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พิกดั N=15.158289 , E= 101.928962
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.158712, E=101.926153
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 6,095,400 6,095,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายโนนตาท้าว -หนองน้ าเปร่ือง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่   8  บ้านวังใหม่ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 10,150 ตร.ม. พืน้ที่ทางเชื่อม 41.81 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ขนาด ศก 0.60 เมตร จ านวน และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

38 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียด้านละ การคมนาคม
0.15 เมตร  รายละเอยีดตามแบบ อบต. เพิม่ขึ้น
บ้านวัง  ก าหนด
จดุเร่ิมต้น
พิกดั  N=15.1391548 , E= 101.9178337
จดุส้ินสุด
พิกดั N=15.1434500, E=101.9327312
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีระบบ โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่ 3,913,000 3,913,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กรมส่งเสริม
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประปาที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จ านวนครัวเรือน การอปุโภค - บริโภค การปกครอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ที่ใช้น้ า ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 11  บ้านวังสง่า  ต าบลบ้านวัง พิกดั  N=15.127938  , E=101.919743 มีความสะดวก
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

11 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 1,603,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
 บ้านบุ - หนองละมั่ง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  665 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 2 บ้านบุ ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 2,660 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว  อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 811856 Y 1673508 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 811864 Y 1672887

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 2,277,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
ทางไปประปาหนองท่อ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  945 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 2 บ้านบุ ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 3,780 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว  อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 812002 Y 1673664 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 812732 Y 1673836
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

13 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00  เมตร 1,039,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายหลังโรงเรียนบ้านวัง หมู่ที่ 3 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 900 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 813774 Y 1674804 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 814531 Y 1674593

14 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร 1,295,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
โรงเรียนหนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 487 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
  - พลับพลาชัย หมู่ที่  4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,948 ตร.ม. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จดุเร่ิมต้น X 812336 Y 1676277 ในการคมนาคม
จดุส้ินสุด X 811873 Y 1676409 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

15 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสาย เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน หินคลุก. กว้าง 4.00  เมตร 1,011,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
มาบมะกอก หมู่ที่ 4 -โคกไม้แดง หมู่ที 7 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,460 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านหนองกลางดอน คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,920 ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ อบต. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 812974 Y 1677002 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 813801 Y 167891

16 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร 2,460,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ
สายทุ่งด่าน หมู่ที่ 5 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,108 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,878ตร.ม. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น X 814133 Y 168329 ในการคมนาคม
จดุส้ินสุด X 813297Y 1680346 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีระบบ โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่ 4,143,700 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กรมส่งเสริม
แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประปาที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จ านวนครัวเรือน การอปุโภค - บริโภค การปกครอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ที่ใช้น้ า ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส  ต าบลบ้านวัง พิกดั  x184397 , Y 1678794 มีความสะดวก
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา เพิม่ขึ้น

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้าง รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 4,706,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีการจราจร กรมส่งเสริม
รูปตัวยู ซอยบ้านนายนพดล   ใจใหญ่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 2,000  เมตร จ านวนครัวเรือน ที่สะดวก รวดเร็วและ การปกครอง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ลึก 0.50 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต. ทีไ่ด้รับความ ปลอดภัยเพิม่ขั้น ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย

จดุเร่ิมต้น X 814640 Y 1679298 ในการคมนาคม
จดุส้ินสุด X 813864 Y 1681106 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

19 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 2,896,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
ซอยศาลปู่ตา หมู่ที่ 6 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  895 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านโคกสะอาด ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 4,475 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว  อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 812946 Y 1673261 เพิม่ขึ้น
ส้ินสุด X 812213 Y 1673228

20 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 2,055,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายโคกสะอาด - หนองตะครอง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  800 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที ่6  บ้านโคกสะอาด ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่งหรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,200  ตร.ม ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร วางท่อ  คสล. ศก 0.60 เมตร  จ านวน สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ทีส่ะดวกรวดเร็ว . 6 ท่อน รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
ก าหนด ในการคมนาคม
พิกดั เพิม่ขึ้น
เร่ิมต้น X 812980 Y 1673080
ส้ินสุด X 813294 Y 1672397
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

21 โครงการกอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนดินเสริมหินคลุก 1,342,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายหนองละมั่ง - หนองสรวง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว   1,550 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่  6 บ้านโคกสะอาด คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่ ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร น้อยกว่า 1,162.50 ลบ.ม.วางท่อ  คสล. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว ศก 0.60 เมตร   จ านวน 24 ท่อน และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

รายละเอยีดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง  ก าหนด ในการคมนาคม
พิกดั เพิม่ขึ้น
จดุเร่ิมต้น X 812137 Y 1672990
จดุส้ินสุด X 811728 Y 1671831
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

22 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีระบบ โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่ 5,160,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าส าหรับ กรมส่งเสริม
แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประปาที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จ านวนครัวเรือน การอปุโภค - บริโภค การปกครอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ส าหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ที่ใช้น้ า ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด  ต าบลบ้านวัง x 812264  Y 1672516 มีความสะดวก กรมทรัพยา
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา เพิม่ขึ้น กรน้ า

23 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 ม. 1,731,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
หินคลุก สายตะกร้าโคก มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย  จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 825 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว อบต. บ้านวังก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 813807 Y 1679037 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 812716 Y 1679094
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

24 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร 4,937,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายบ้านวังใหม-่บ้านหนองกลางดอน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที ่8 บ้านวังใหม่ คมนาคมและใช้ในการ หรือ มีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 7,788  ตร.ม ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
 ต าบลบ้านวังอ าเภอโนนไทย ขนส่งผลผลิตทางการ รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา เกษตรทีส่ะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

เร่ิมต้น X 813200 Y 1674458 ในการคมนาคม
ส้ินสุด X 812496 Y 1675446 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

25 โครงการก่อสร้างถนน  หนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน หินคลุก. กว้าง 5.00 เมตร 1,632,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายมาบประทา มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  1,885 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที ่7  บ้านถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่งปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,413 ลบ.ม. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
 ต าบลบ้านวังอ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ทีส่ะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

เร่ิมต้น X 814803 Y 1678057 ในการคมนาคม
ส้ินสุด X 816061 Y 1677235 เพิม่ขึ้น

26 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 ม. 1,770,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
หินคลุก ดอนมะขาม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 2,555 ม. หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,533 ลบ.ม. ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย  จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น X 813680 Y 1676102 ในการคมนาคม
จดุส้ินสุด X 814261 Y 1678000 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล. 4,432,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายหัวสะพาน-บ้านดอนใหม-่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 7.00  ม.  ยาว  1,152  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
 หมู่ที่ 10  บ้านดอนใหม่ คมนาคมและใช้ในการขนส่งหนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ที่ ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร คสล.ไม่น้อยกว่า  8,064  ตรม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ทีส่ะดวกรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 816134 Y 1679420 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 816708 Y 1680139

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนทีม่ี กอ่สร้างถนน คสล. 1,802,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายดอนใหม่-ฝ่ังห้วย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.00  ม.  ยาว  687  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
 หมู่ที ่10  บ้านดอนใหม่ คมนาคมและใช้ในการขนส่งหนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ที่ คสล ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร .ไม่น้อยกว่า  2,748  ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.
จงัหวัดนครราชสีมา ทีส่ะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

29 ท่อน  รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ในการคมนาคม
ก าหนด เพิม่ขึ้น
พิกดั
จดุเร่ิมต้น X 816782 Y 1679844
จดุส้ินสุด X 817453 Y 1679746
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

29 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต  กว้าง 7.00 ม. 4,378,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายดอนใหม่ - ต าบลบัลลังก์ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,152 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่  10  บ้านดอนใหม่ ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ทีไ่ด้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
 อ าเภอโนนไทย  จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 8064  ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 816134 Y 1679420 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 816708 Y 1660139 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 2,375,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายทิศใต้บึงสง่า  - บ้านนายสมบัติ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 396 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร  รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว พิกดั และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น X 813611 Y 1674430 การคมนาคม
จดุส้ินสุด X 813914 Y 1672490 เพิม่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ทีจ่ะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) ประสาน

งบประมาณ

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 9,281,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
ซอยทิศใต้บึงสง่าเชื่อมทางผ่าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  3,000 ม. หนา 0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า  ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ทีไ่ด้รับความ ส าหรับใช้ในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 15,000  ตร.ม.รายละเอยีดตามแบบ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัย ทีส่ะดวกรวดเร็ว
พิกดั ในการคมนาคม
จดุเร่ิมต้น X 813918 Y 1674287 เพิม่ขึ้น
จดุส้ินสุด X 816372 Y 1673731
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