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องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นวงั 
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ค าน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและตามนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนโยบาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังต่อไป 
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ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
************** 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในห้วงเวลาของแผนนั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี   14  มิถุนายน 2562 นั้น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ในระเบียบนี้                                                           
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ค าว่า “แผนพัฒนา”เป็น 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ขอความนี้แทน
  “หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักหัวหน้า
ส านัก ผู้อ านวยการกอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้        

“การแก้ไข”หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย” 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้           

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

          



   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย                                 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการระราช
ด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และองค์กรเป็นส าคัญ   



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.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
  4.1 แผนงาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 20,220 1 20,220

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 20,220 1 20,220
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
  5.1 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  -  - 1 90,000 1 90,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 90,000 1 90,000
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 6 3,260,000 6 3,260,000
  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1,768,000 3 1,768,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 9 5,028,000 9 5,028,000
8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000 1 500,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000 1 500,000
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 821,090 1 821,090

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 821,090 1 821,090
รวมทั้งส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 13 6,439,090 13 6,439,090

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

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

แบบ  ผ 01

1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดซ้ือชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK)  90,000 การแพร่ ประชาชนได้รับการคัด ส านักปลัด

การเฝ้าระวัง ป้องกันโรค การดูแลเฝ้าระวังป้องกัน ที่ได้รับการรับรองจาก  อย. ระบาด กรอง ดูแล และลดการ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตนเองเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัส ของโรคในพื้นที่ ระบาดของโรคในพื้นที่
(COVID-19) กลุ่มประชาชนที่ (COVID-19) ให้กับประชาชน ลดลง
มีความเส่ียงและกลุ่มประชาชน ในเขตพื้นที่ของ อบต.บ้านวัง
ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนสามารถป้องกัน
โรคด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างความตะหนักให้
แก่ประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส (COVID-19) 

                                              รวม     จ านวน   1  โครงการ 0 0 0 0 90,000  -  -  -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  4. เมตร 898,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายโนนกรวด มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 714  ลบ..ม.รายละเอียดตามแบบที่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น N=15.17042  E=101.94823 และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดส้ินสุด   N =15.16245  E=101.94564 ในการคมนาคม
เพิ่มขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก กว้าง  898,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบุใหญ ่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   607.50 ลบ..ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร วางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร จ านวน สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 7  ท่อน  ลงดินถม กว้าง 5  เมตร ยาว 810 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่ การคมนาคม
น้อยกว่า 810 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น
รายละเอียดตามแบบบ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น N=15.17296  E=101.92635
จุดส้ินสุด   N=15.168850 E=101.92586

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  4. เมตร 657,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายโคกสะอาด - หนองตะครอง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
ซอย 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 360  ลบ..ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น N=813966   E=1672894 และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดส้ินสุด   N=15.10900  E=101.91429 ในการคมนาคม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการซ่อมสร้างถนน คสล. 173,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหน้าวัดถนนวารี  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4  เมตร ยาว 5  เมตร หนา  0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 7 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  20  ตารางเมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น N=15.16799 E=101.92802 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดส้ินสุด   N=15.16799  E=101.92797 และปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

ช่วงที่ 2 กว้าง 4  เมตร ยาว 60  เมตร หนา  0.15 เมตร ในการคมนาคม
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร เพิ่มขึ้น
จุดเร่ิมต้น N=15.16804 E=101.92748
จุดส้ินสุด   N =15.16801  E=101.92693

5 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ด าเนินการซ่อมสร้างถนน คสล. 159,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายบ้านดอนมะยม - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 17.20 เมตร หนา  0.15 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
ต าบลบัลลังก์ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 68.80 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 9 ผลผลิตทางการเกษตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา  0.15 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร และปลอดภัยในการ ที่สะดวกรวดเร็ว
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 19.70 เมตร หนา  0.15 เมตร ในการคมนาคม
 หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า  78.80 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น
รายละเอียดตามแบบ อบต บ้านวัง  ก าหนด
จุดเร่ิมต้น N=15.104249  E =101.560097
จุดส้ินสุด   N=15.104778  E= 101.560025

6 โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ด าเนินการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ าทรงแชมเปญ  ขนาด  20 ลบ.ม. 473,800 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านวัง หมู่ที่ 3 ต.บ้านวัง ในการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและ สูง 20 เมตร  พร้อมติดต้ังระบบ  พร้อมป้ายโครงการและ จ านวนครัวเรือน ในการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา การบริโภค ป้ายโครงการชั่วคราว  อย่างละ 1 ป้าย  ที่ได้รับความ และการบริโภค

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก
พิกัด ในการใช้น้ าประปา
N = 15.128361
E = 101.918230

                                              รวม     จ านวน   6  โครงการ  -  -  -  - 3,260,500  -  -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด ช่วงที่ 1 ถนนสายบ้านวังใหม่ - บ้านถนนวารี 1,088,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ร้อนของประชาชนในการใช้  - จุดที่ 1 พิกัด N=15.1309715 , E=101.9172288 พึงพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
ถนนสายบ้านวังใหม่- เส้นทางในการสัญจร  - จุดที่ 2 พิกัด N=15.1330249 , E=101.9169687 กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
บ้านถนนวารี 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  - จุดที่ 3 พิกัด N=15.1330251 , E=101.9169595 ทางทางการเกษตร

และทรัพย์สินของประชาชน  - จุดที่ 4 พิกัด N=15.1341784 , E=101.917161 2. ประชาชนมีรายได้มาก
 - จุดที่ 5 พิกัด N=15.1346555, E=101.9172793 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
 - จุดที่ 6 พิกัด N=15.1358082, E=101.9175368 ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
 - จุดที่ 7 พิกัด N=15.1369280, E=101.9175335 3. ประชาชนได้รับความ
 - จุดที่ 8 พิกัด N=15.1369365, E=101.9175801 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
 - จุดที่ 9 พิกัด N=15.1397484, E=101.9180185 สินในการใช้ถนน
 - จุดที่ 10 พิกัด N=15.1404666, E=101.9183444
 - จุดที่ 11 พิกัด N=15.1413455, E=101.9181240
 - จุดที่ 12 พิกัด N=15.1424117, E=101.9194775
 - จุดที่ 13 พิกัด N=15.1442201, E=101.9211978
 - จุดที่ 14 พิกัด N=15.1458212, E=101.9211978
 - จุดที่ 15 พิกัด N=15.1471813, E=101.9207795
 - จุดที่ 16 พิกัด N=15.1486559, E=101.9212739
 - จุดที่ 17 พิกัด N=15.1495909, E=101.9223002
 - จุดที่ 18 พิกัด N=15.1503586, E=101.9243841
 - จุดที่ 19 พิกัด N=15.1503097, E=101.9253690
 - จุดที่ 20 พิกัด N=15.1521642, E=101.9265195
 - จุดที่ 21 พิกัด N=15.1535238, E=101.9268265
 - จุดที่ 22 พิกัด N=15.1547367, E=101.9280054
 - จุดที่ 23 พิกัด N=15.1562736, E=101.9278778
 - จุดที่ 24 พิกัด N=15.1562469, E=101.9278495
 - จุดที่ 25 พิกัด N=15.1577488, E=101.9290231
 - จุดที่ 26 พิกัด N=15.1562469, E=101.9278495
 - จุดที่ 27 พิกัด N=15.1604768, E=101.9296651
 - จุดที่ 28 พิกัด N=15.1619781, E=101.9308852
 - จุดที่ 29 พิกัด N=15.1636032, E=101.9309262
 - จุดที่ 30 พิกัด N=15.1644802, E=101.9308454
 - จุดที่ 31 พิกัด N=15.1658742, E=101.9305949
 - จุดที่ 32 พิกัด N=15.1668771, E=101.9298649
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด ช่วงที่ 2 ถนนบ้านวารี - บ้านดอนต าแย 510,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ร้อนของประชาชนในการใช้  - จุดที่ 1 พิกัด N=15.1701658, E=101.9325231 พึงพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
บ้านถนนวารี - เส้นทางในการสัญจร  - จุดที่ 2 พิกัด N=15.1703933, E=101.9330842 กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
บ้านดอนต าแย 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  - จุดที่ 3 พิกัด N=15.1710009, E=101.9335854 ทางทางการเกษตร

และทรัพย์สินของประชาชน  - จุดที่ 4 พิกัด N=15.1715305, E=101.9338344 2. ประชาชนมีรายได้มาก
 - จุดที่ 5 พิกัด N=15.1719874, E=101.9348078 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
 - จุดที่ 6 พิกัด N=15.1714212, E=101.9373664 ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
 - จุดที่ 7 พิกัด N=15.1708989, E=101.9386423 3. ประชาชนได้รับความ
 - จุดที่ 8 พิกัด N=15.1708146, E=101.9395617 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
 - จุดที่ 9 พิกัด N=15.1715381, E=101.9408642 สินในการใช้ถนน
 - จุดที่ 10 พิกัด N=15.1714496, E=101.9421090
 - จุดที่ 11 พิกัด N=15.1755975, E=101.9446585
 - จุดที่ 12 พิกัด N=15.1772068, E=101.9458989
 - จุดที่ 13 พิกัด N=15.1773699, E=101.9465521
 - จุดที่ 14 พิกัด N=15.1775311, E=101.9473447
 - จุดที่ 15 พิกัด N=15.1778566, E=101.9473121

3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อบรรเทาความร้อนของ ช่วงที่ 3 ถนนสายหนองกลางดอน - 170,000 ประชาชนมีความ 1. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ประชาชนในการใช้เส้นทางในการ  (บ้านวังใหม่ - บ้านถนนวารี ) พึงพอใจไม่น้อย สะดวกสบายในการสัญจร
ถนนสายหนองกลางดอน สัญจร และขนส่งผลผลิต  - จุดที่ 1 พิกัด N=15.1401839, E=101.9171691 กว่า 80 % ไป-มา และการขนส่ง
(บ้านวังใหม่ - ทางการเกษตร  - จุดที่ 2 พิกัด N=15.1402579, E=101.9163333 ทางทางการเกษตร
บ้านถนนวารี ) 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  - จุดที่ 3 พิกัด N=15.1408058, E=101.9137655 2. ประชาชนมีรายได้มาก

และทรัพย์สินของประชาชน  - จุดที่ 4 พิกัด N=15.1421024, E=101.9126675 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
 - จุดที่ 5 พิกัด N=15.1421237, E=101.9117195 ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น

3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินในการใช้ถนน

                                              รวม     จ านวน   3  โครงการ 1,768,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการปรับปรุง ตกแต่งอาคาร เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติงาน 1.ห้องนายกอบต.บ้านวัง 500,000 จ านวนห้อง  ประชาชนมีความพึงพอใจ ส านักปลัด
ส านักงาน อบต. ให้อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการ  -ปูพื้นลามิเนต ที่ได้รับการ ในการมาติดต่อราชการ

ปฏิบัติงาน และเพื่ออ านวยความ  - ติดวอลเปเปอร์ ปรับปรุง และมีความเป็นระเบียบ
สะดวก ในการมาติดต่อราชการของ  - ติดผ้าม่าน ตกแต่งตาม เรียบร้อย เหมาะสมในการ
ประชาชน  - งานตกแต่งภายใน ที่ก าหนด ในการมาติดต่อราชการ

ประกอบด้วย ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา  เป็นต้น

                                              รวม     จ านวน   1  โครงการ 500,000
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ จัดอบรม/ฝึกอาชีพ  จ านวน  1  รุ่น 20,220 ร้อยละของ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี เด็ก กองทุนส่งเสริม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ของประชาขน เยาวชนและประชาชนมีความรู้ การจดัสวัสดิ

กลุ่มสตรี เด็กเยาวชน และประชาชน มีความพึง และทักษะด้านอาชีพ การสังคม ฯ

พอใจ และ

เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ

สังคม

                                              รวม     จ านวน   1  โครงการ 20,220
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคง  ทุกมิติ  เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อสอดส่องและควบคุมความ  - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย 821,090 ร้อยละของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  พร้อมอุปกรณ์ ของประชาขน ปลอดภัยในชิวิตและ
ของประชาชน  -หมู่ที่  3 บ้านวัง มีความพึง ทรัพย์สิน

 -หมู่ที่  8 บ้านวังใหม่ พอใจ 
 -หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า เพิ่มขึ้น

                                              รวม     จ านวน   1  โครงการ 821,090
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 636,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง  7.00   เมตร ยาว 151 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 1,057  ตร.ม. วางท่อขนาด  คศล. ขนาด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว ศก. 0.60 เมตร จ านวน 12  ท่อน และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 1.28 X 1.40 เมตร การคมนาคม
จ านวน  1  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการและป้าย เพิ่มขึ้น
โครงการชั่วคราว อย่างละ 2 ป้าย
รายละเอยีดตามแบบ บ้านวัง ก าหนด 
จดุเร่ิมต้น N=15.166644  E=101.929974
จดุส้ินสุด  N=15.167896  E=101.929639

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม  คร้ังที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

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

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

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,342,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็กสายโนนตาท้าว - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง  5.00   เมตร ยาว 2,030 เมตร  จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
หนองน้ าเปร่ือง  หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร 10,150  ตร.ม. พื้นที่ทางเชื่อม 41.81 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อขนาด  คศล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

จ านวน 38  ท่อนไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย การคมนาคม
ด้านละ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ เพิ่มขึ้น
และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 2 ป้าย
รายละเอยีดตามแบบ บ้านวัง ก าหนด 
จดุเร่ิมต้น N=15.1391548 E=101.9178337
จดุส้ินสุด N=15.1434500  E=101.9327312

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร 496,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านวัง - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านโนน บ้านวัง หมู่ที่ 3       คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 840 เมตร ไหล่ทางหินคลุกฉล่ียกว้างด้านละ 0.20 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต.บ้านวัง อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้น พกิดั    การคมนาคม
N=15.130167 , E=101.919331 เพิ่มขึ้น
จดุส้ินสุด พกิดั     
N=15.131901 , E=101.919598

9



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

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

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร 496,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายพลับพลาชัย - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 840 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียกว้างด้านละ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร
ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว

อบต.บ้านวัง ก าหนด การคมนาคม
จดุเร่ิมต้น พกิดั    เพิ่มขึ้น
N=15.144427 , E=101.901122
จดุส้ินสุด พกิดั    
N=15.144571 , E=101.902853

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 78 เมตร 300,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายกลางบ้าน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 468 ตร.ม. พื้นที่ทางเชื่อม 22.26 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียด้านละ 0.30 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จ านวน 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการและ การคมนาคม
ป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย เพิ่มขึ้น
ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด
จดุเร่ิมต้น พกิดั
N=15.173831 , E=101.927882 
จดุส้ินสุด พกิดั    
N=15.174264, , E=101.927777
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร 494,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็ก  สายโคกไม้แดง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านถนนวารี   หมู่ที่ 7       คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียด้านละ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
ก าหนด การคมนาคม
จดุเร่ิมต้น พกิดั   เพิ่มขึ้น
N=15.1586855 , E=101.9271299
จดุส้ินสุด พกิดั    
N=15.158345 , E=101.928589

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร 491,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
เสริมเหล็ก  สายฝ่ังห้วย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ
บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 10    คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 820 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง
ต.บ้านวัง  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 0.20 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จ านวน 7 ท่อน ป้ายโครงการและป้ายโครงการ และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ การคมนาคม
อบต.บ้านวัง ก าหนด เพิ่มขึ้น
จดุเร่ิมต้น พกิดั
N=15.1742726 , E=101.9541153
จดุส้ินสุด พกิดั    
N=15.1744779 , E=101.9522318

                                                    รวม     จ านวน   7  โครงการ 9,259,200  -  -  -
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย กองช่าง

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน 16 ตัว 352,000
 - อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR 16CH) 
แบบ 16 ช่อง HDD CCTV ขนาด 16TB (4TBx4ลูก)
จ านวน 1 ชุด 57,000
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 15,000
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1KVA จ านวน 1 ตัว 5,700
ตามมาตรฐานครุภัณพ ์ICT
 - โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 43 นิ้ว ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840X
2160 พกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง 15,000
 - อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแกว้
น าแสงเป็นสายแลนด์ Media Converter 10/100/
1000 (SFP 1 ช่อง, แลนด์ 2 ช่อง พร้อมไฟจา่ยอปุ-
กรณ์) จ านวน 6 ตัว 47,940
 - อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแกว้
น าแสงเป็นสายแลนด์ Media Converter 10/100/
1000 (SFP 1 ช่อง, แลนด์ 4 ช่อง พร้อมไฟจา่ยอปุกรณ์) 
จ านวน 1 ตัว 9,590
 - อปุกรณ์ส่งข้อมูลสัญญาณใยแกว้น า จ านวน 12 ตัว 31080

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม  คร้ังที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบ  ผ 03
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

 - ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 9U ขนาด
60X60 CM , พดัลมเด่ียว 4 นิ้ว 1 ตัว , รางไฟชนิด
6 Outlet ยาว 3 เมตร 1 ตัว , ถาดวางอปุกรณ์
Shelf For Case Server Deep 25 CM. Fix 1 ชิ้น
จ านวน 1 ชุด 8,500
 - ตู้เหล็กเกบ็อปุกรณ์ จ านวน 7 ตู้ 34,300

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เกบ็เอกสารขนาด 8.4 เมตร 75,600 ส านักปลัด
 - ตู้โชว์ ขนาด 3.8 เมตร 51,300
 - ตู้เกบ็เอกสาร  ขนาด 12.1 เมตร 108,900
 - ตู้โชว์ ขนาด 6.02 เมตร 90,300
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
 เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เตมิ  ครั้งที ่1  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
************************ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 
2565        เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2565  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพื่อ
ทราบโดยท่ัวกันและสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ี  www.banwang.go.th 

  

                     ประกาศ ณ วันท่ี   5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
     
 

 
  (นายลัด   นวนกลางดอน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

 


