
 
 
 
 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  
เพิ่มเตมิ  ครัง้ที ่ 1  
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องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นวงั 
อ าเภอโนนไทย   จงัหวัดนครราชสมีา 

 



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. 2566-
2570) เมื่อวันท่ี  23  กันยายน  2564 ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและตามนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนโยบายผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังต่อไป 
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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. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวม 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 10 2,000,000
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000

รวม 1 500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 4 1,200,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 16 4,000,000

 

                                                                                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
          แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม  คร้ังที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2565    

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

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

แบบ  ผ 01

1



โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
   แผนพัฒนาหมู่บ้าน 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 )
หมู่ที่ 1  บา้นดอนต าแย 1 646,400 1 646,400
หมู่ที่ 2 บา้นบุ 4 2,888,300 1 1,033,400 1 2,382,300 6 6,304,000
หมู่ที่ 3  บา้นวัง 3 1,200,200 1 254,000 4 1,454,200
หมู่ที่ 4  บา้นหนองกลางดอน 1 121,000 1 121,000
หมู่ที่ 5 บา้นหนองน  าใส 3 1,210,900 1 2,769,300 4 3,980,200
หมู่ที่ 6  บา้นโคกสะอาด 1 110,900 1 110,900
หมู่ที่ 7 บา้นถนนวารี 1 319,500 1 319,500
หมู่ที่ 8 บา้นวังใหม่ 1 827,600 1 827,600
หมู่ที่ 9  บา้นดอนมะยม  -  -
หมู่ที่ 10 บา้นดอนใหม่ 1 491,900 1 64,200 2 556,100
หมู่ที่ 11 บา้นวังสง่า 2 749,400 2 749,400

รวมงบประมาณทั งสิ น 18 8,566,100     4 4,120,900     1 2,382,300     23 15,069,300

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

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

แบบ  ผ 01/1

2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพือ่ให้บุคคลทีม่ีภาวะพึง่พิง ด าเนินการตามโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ เพือ่ให้บุคคลทีม่ีภาวะพึง่พิง ส านัก

ส าหรับบุคคลทีม่ีภาวะพึง่พิง และบุคคลทีม่ีปัญหาการกล้ัน ของประชาชน และบุคคลทีม่ีปัญหาการ ปลัด อบต.
และบุคคลทีม่ีปัญหาการกล้ัน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ทีไ่ด้รับความ กล้ันปัสสาวะหรืออุจจาระ
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ช่วยเหลือ ไม่ได้ได้รับการสนับสนุน

และเข้าถึงบริการสาธารณสุข ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเข้าถึง
ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการสาธารณสุขตาม

หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการเยาวชนบ้านวงั เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เยาวชนได้รู้จักการป้องกัน ส านัก
รวมพลังต้านยาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด ส าหรับเยาวชนในโรงเรียนในเขตพืน้ที่ ของปัญหา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปลัด อบต.
(อบายมุข) รู้เท่าทันภัยของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวงั ยาเสพติดลดลง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -

                                                                                      รวม     จ านวน   1  โครงการ

                                                                                      รวม     จ านวน   1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม คร้ังที่  1  ประจ าปี   พ.ศ. 2565    

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02

3



ที่ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั หน่วย
โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพือ่เป็นการเยียวยาและบรรเทา ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนได้รับการเยียวยา ส านัก

ตามอ านวจหน้าทีข่ององค์กร ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อน ปลัด อบต.
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามอ านวจหน้าทีข่ององค์กร ทีไ่ด้รับความ ในเบือ้งต้น

ปกครองส่วนท้องถิน่ เดือดร้อน
ได้รับการเยียวยา

จาก อปท.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการปรับปรุง ตกแต่งอาคาร เพือ่ปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติ 1. ห้องนายกอบต.บ้านวงั 500,000 จ านวนห้อง ประชาชนมีความพึงพอใจ ส านัก
ส านักงาน อบต. งานให้อยูใ่นสภาพทีดี่ เหมาะสม 2. ห้องประชุมสภา อบต.บ้านวงั ทีไ่ด้รับการ ในการมาติดต่อราชการ ปลัด

ต่อการปฏิบัติงาน และเพือ่อ านวย  - ปูพืน้ลามิเนต ปรับปรุง และมีความเป็นระเบียบ
ความสะดวก ในการมาติดต่อ  - ติดวอลเปเปอร์ ตกแต่งตาม เรียบร้อย เหมาะสมในการ
ราชการของประชาชน  - ติดผ้าม่าน ทีก่ าหนด ในการติดต่อราชการ

 - งานตกแต่งภายใน
ประกอบด้วย ตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้ โซฟา  เป็นต้น

500,000  -  -  -  -  -  -

                                                                                      รวม     จ านวน   1  โครงการ

                                                                                      รวม     จ านวน   1  โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว  840  เมตร 646,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง

สายโนนกรวด มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่  1 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่นอ้ยกว่า 504  ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 1

ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอนต าแย
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

 N = 15.16385  E = 101.94844 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด  เพิ่มขึน้
N = 15.16245  E = 101.94564

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง   4  เมตร ยาว  249  เมตร 579,800 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยบา้นนายพวง -นางสมศรี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่  2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่นอ้ยกว่า 996 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

 N = 15.11827  E = 101.90058 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด  เพิ่มขึน้
 N =  15.11809  E = 101.89857

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีทอ่ระบาย วางทอ่ระบายน้ า คสล ขนาด Ø 0.40 เมตร   1,033,400 1,033,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีทอ่ระบายน้ า แผนพฒันา กองช่าง
รูปตัวย ูพร้อมบอ่พกั คสล. น้ าที่มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน ยาว 146 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล.จ านวน 73 บอ่ จ านวนครัวเรือน ที่มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน หมูบ่า้น 
จากถนนลาดยาง – บา้นนายใจ  การระบายน้ าออกจากชุมชน รายละเอยีดตามแบบ อบต. บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความเดือด การระบายน้ าออกจาก หมูท่ี่ 2
หมูท่ี่  2 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จุดเร่ิมต้น ร้อนจากปญัหา ชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิ บา้นบุ

พกิดั  N = 15.12057 , E = 101.90236 น้ าทว่มขังลดลง ภาพ
จุดส้ินสุด 
พกิดั  N = 15.12053 , E = 101.90315

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผ 02/1
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ที่มาของ หนว่ย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว  346  เมตร 875,100    ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายข้างสระวัดเชือ่มถนน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,384 จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
สายหนองขาม คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2
หมูท่ี่  2 ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ

ละ  5 ทอ่น รวม 10 ทอ่น พร้อมป้ายโครงการและป้ายพกิดั  N=15.070733 , E=101.540467 และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดส้ินสุด ในการคมนาคม
พกิดั  N=15.070513 , E=101.535494

เพิ่มขึน้
5 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีทอ่ระบายน้ า วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 2,382,300 ร้อยละของน้ า ประชาชนมีทอ่ระบายน้ า แผนพฒันา กองช่าง

จากหนองละมัง่ - หนองทอ่ ที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 930 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. จ านวน  90 บอ่ ที่กกัเกบ็ไว้ ที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่  2 ส่งน้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ใช้ในการผลิต ในการส่งน้ าได้อยา่งมี หมูท่ี่ 2

ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น ปะปาหมูบ่า้น ประสิทธิภาพที่สะดวก บา้นบุ
 พกิดั  N=15.10654 , E=101.90816 เพิ่มขึน้ รวดเร็ว
จุดส้ินสุด 
พกิดั  N=15.10482 , E=101.90799

6 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อม เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ัวที่มี กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต 3  ชัน้ แบบคาวบอยระยะทาง 62,500 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีร้ัวที่มีมาตรฐาน แผนพฒันา กองช่าง
ลานอเนกประสงค์ มาตรฐาน เปน็แนวกัน้ 85  เมตร พร้อมประตู ปดิ - เปดิ กว้าง 4  เมตร ที่ได้รับประโยชน์ เปน็แนวกัน้ หมูบ่า้น 
(แบบคาวบอย) ที่สาธารณประโยชน์ จุดเร่ิมต้น เพิ่มขึน้ ที่สาธารณประโยชน์ หมูท่ี่ 3
หมูท่ี่ 3 พกิดั  N=15.12805 , E=101.91814 บา้นวัง

จุดส้ินสุด
พกิดั  N=15.12757 , E=101.91764

7 โครงการกอ่สร้างประตู เพื่อใหป้ระชาชนมีประตู กอ่สร้างประตูปดิ - เบดิ เหล็ก แบบบานยก 254,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ระบายน้ า ทา้ยหมูบ่า้น ระบายน้ าที่มีมาตรฐานส าหรับ จ านวน   1   ชุด จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 3 ใช้ในการระบายน้ าออกจาก รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 3

ชุมชน ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จุดเร่ิมต้น เดือดร้อนจาก ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวัง
พกิดั  N=15.12699 , E=101.91393 ปญัหาน้ าทว่มขัง ที่สะดวกรวดเร็ว

ลดลง
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ที่มาของ หนว่ย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

8 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหนิคลุก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 713,100 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายโค้งนานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทยีะ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 525 จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
 - นานางลิ  ทพิยสั์นเทยีะ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ลบ.ม.  รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 3
หมูท่ี่ 3 ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น  นานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทยีะ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวัง

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั  N=815640 , E=1674607 และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดส้ินสุด  นานางลิ  ทพิยสั์นเทยีะ ในการคมนาคม
พกิดั  N=815421 , E=1673990 เพิ่มขึน้

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง   5  เมตร  ยาว 104  เมตร 326,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายบา้นหนองน้ าใส - วัดปา่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 520 ตร.ม. พื้นที่ทางเชือ่ม 11 ตร.ม. พร้อมวางทอ่ ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร คสล. ขนาด  0.30 เมตร จ านวน 6 ทอ่น สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นหนอง
ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมฝังกลบยาแนว และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

จุดเร่ิมต้น   พกิดั  N=15.174143 , E=101.927910 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด  พกิดั  N=15.174910 , E=101.928395 เพิ่มขึน้

10 กอ่สร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง   3  เมตร  ยาว  51  เมตร 96,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
บา้นพอ่ใหญ่จอย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา  0.15  เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 5

ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น พกิดั  N= 15.17222  E= 101.92865 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นหนอง
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดส้ินสุด พกิดั  N= 15.17228  E =101.92869 และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว น้ าใส

ในการคมนาคม
เพิ่มขึน้

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีราง กอ่สร้างรางบายน้ าขนาด กว้าง 0.40  เมตร 2,769,300 ร้อยละหรือ ประชาชนมีรางระบายน้ า แผนพฒันา กองช่าง
คสล. ซอยบา้นนายกอ้น - ระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน ยาว  1,090 เมตร ลึก 0.40  เมตร ฝา คสล. จ านวนครัวเรือน ที่มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน หมูบ่า้น 
ถนนสายกลางบา้น ส าหรับใช้ในการระบายน้ า รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ การระบายน้ าออกจากชุมชน หมูท่ี่ 2
หมูท่ี่ 5 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จุดเร่ิมต้น เดือดร้อนจาก ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บา้นบุ

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิดั  N 15.17201  E 101.92906 ปญัหาน้ าทว่มขัง ที่สะดวกรวดเร็ว
พกิดั  N=15.17201 , E=101.92906 ลดลง
จุดส้ินสุด
พกิดั  N=15.18047 , E=101.93110
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ที่มาของ หนว่ย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

12 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ถมดิน  กว้าง 5 เมตร ยาว 710 เมตร หนาเฉล่ีย 788,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
เสริมหนิคลุก สายบใุหญ่  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 710 จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 5 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ลบ.ม. ลงหนิคลุก กว้าง 5  เมตร ยาว 710 เมตร ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร หรือปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 532.50 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว วางทอ่ คสล.ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 7 ทอ่น และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ในการคมนาคม
จุดเร่ิมต้น N = 15.17349  E  = 101.92561 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด   N  = 15.16850 E = 101.92586

13 โครงการกอ่สร้างลานตาก เพื่อใหป้ระชาชนมีลานตาก กว้าง  29  เมตร ยาว  53 เมตร หนา  0.10 เมตร 827,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีลานตากผลผลิต แผนพฒันา กองช่าง
พชืผลทางการเกษตร ผลผลิตที่ได้มาตรฐานส าหรับ หรือพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า 1,537 ตารางเมตร จ านวนครัวเรือน ที่ได้มาตรฐานส าหรับ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 8 ใช้ในการตากผลผลิตและ รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับประโยชน์ ใช้ในการตากผลผลิต หมูท่ี่ 8

การบริการสาธารณประโยชน์ จุดเร่ิมต้น เพิ่มขึน้ ทางการเกษตร บา้นวังใหม่
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  N = 15.13501 , E = 101.91954

จุดส้ินสุด 
N = 15.13554 , E = 101.91946

14 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีราง วางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด ø 0.60 319,500 ร้อยละหรือ ประชาชนมีรางระบายน้ า แผนพฒันา กองช่าง
พร้อมบอ่พกั จากซอย ระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน ยาว 160 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. จ านวน 8 บอ่ จ านวนครัวเรือน ที่มีมาตรฐานส าหรับใช้ใน หมูบ่า้น 
แรมโบ-้ศาลปู่ตา หมูท่ี่ 7 ส าหรับใช้ในการระบายน้ า รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ การระบายน้ าออกจากชุมชน หมูท่ี่ 7

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จุดเร่ิมต้น เดือดร้อนจาก ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บา้นถนนวารี
N = 15.16806 , E = 101.92725 ปญัหาน้ าทว่มขัง
จุดส้ินสุด ลดลง
 N = 15.16847 , E = 101.92595

15 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง   4  เมตร  ยาว  150  เมตร 110,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายโคกสะอาด - มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร หรือ ปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หนองตะครอง  ซอย 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่นอ้ยกว่า  90 ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 6
หมูท่ี่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกสะอาด

ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว
N = 813966  E = 1672894 ในการคมนาคม
จุดส้ินสุด เพิ่มขึน้
N = 15.10057  E = 101.91065
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ที่มาของ หนว่ย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

16 กอ่สร้างถนนคันดิน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 64,200 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
จากหว้ยล าเชียงไกร – มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนาเฉล่ีย 1 เมตร หรือ ปริมาตรดินถม จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
นานายอดุม  คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่นอ้ยกว่า 400 ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 10
หมูท่ี่ 10 ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนใหม่

ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น พกิดั N=15.17618 , E=101.95612 และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดส้ินสุด พกิดั N=15.17400 , E=101.95679 ในการคมนาคม

เพิ่มขึน้
17 กอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนนหนิคลุก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 251,400 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง

ซอยบา้นนางนุม่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหนิคลุก จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ไม่นอ้ยกว่า 71.40 ลบ.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 11

ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น N = 15.125750 , E = 101.915513 สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดส้ินสุด N = 15.125397 , E = 101.916171 และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา ในการคมนาคม
0.15 เมตร หรือปริมาตรหนิคลุกไมน่้อยกว่า 39.37 ลบ.ม. เพิ่มขึน้
จดุเร่ิมต้น N = 15.125358 , E = 101.915567
จดุส้ินสุด N = 15.124693 , E = 101.915503
ช่วงที ่3 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือปริมาตรหนิคลุกไมน่้อยกว่า 51.75 ลบ.ม.
จดุที ่1 จดุเร่ิมต้น N = 15.125514 , E = 101.915407

จดุส้ินสุด N = 15.125238 , E = 101.915162
จดุที ่2 จดุเร่ิมต้น N = 15.125358 , E = 101.915567

จดุส้ินสุด N = 15.125238 , E = 101.915162
จดุที ่3 จดุเร่ิมต้น N = 15.125238 , E = 101.915162

จดุส้ินสุด N = 15.125004 , E = 101.915498
18 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สายปาก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 562 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 424,600 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง

ทางนาเกลือ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เมตร มีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 337.20 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 3 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง วางทอ่ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 20 ทอ่น ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 3

ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการชัว่คราว  อยา่งละ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวัง
ที่สะดวกรวดเร็ว  1 ปา้ย ตามแบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นานางอรชร จอดสันเทยีะ ในการคมนาคม
พกิดั N=15.121664 , E=101.930361 เพิ่มขึน้
จุดส้ินสุด บริเวณที่นานางลิ ทพิยสั์นเทยีะ
พกิดั N=15.122469 , E=101.934513
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ที่ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ที่มาของ หนว่ย
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

19 กอ่สร้างถนนดินเสริมหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ลงหนิคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 491,900 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
สายหนา้บา้นนางสุนสิา มาตรฐานส าหรับใช้ในการ เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 378 ลบ.ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 10 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ลงดินเสริม กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 10

ผลผลิตทางการเกษตร เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 300 ลบ.ม. วางทอ่ สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นดอนใหม่
ที่สะดวกรวดเร็ว คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 4 จุด ๆ ละ 5 ทอ่น และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

รวมจ านวน 20 ทอ่น พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ ในการคมนาคม
ชัว่คราว อยา่งละ 1 ปา้ย ตามแบบที่ อบต.บา้นวัง ก าหนด เพิ่มขึน้
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นานายสิง ง่วงสันเทยีะ
พกิดั N=15.175796 , E=101.944652
จุดส้ินสุด บริเวณที่นานางลาวัลย ์เขินค้างพลู
พกิดั N=15.173794 , E=101.937754

20 กอ่สร้างถนนหนิคลุกสายบา้นบ ุ- เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 4 เมตร ยาว 635 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 400,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
หนองละมัง่ มาตรฐานส าหรับใช้ในการ มีปริมาตรไม่นอ้ยกว่า 381 ลบ.ม. ถมดินคันทางกว้าง 4.50 จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉล่ีย 0.80 เมตร มีปริมาตรไม่นอ้ย ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 2

ผลผลิตทางการเกษตร กว่า 280 ลบ.ม. วางระบายน้ า คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นบุ
ที่สะดวกรวดเร็ว 2 จุด ๆ ละ 6 ทอ่น รวม 12 ทอ่น และ วางทอ่ระบายน้ า และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

คสล. ขนาด ศก. 1 เมตร หนึง่จุด ๆ ละ 7 ทอ่น รายละเอยีด ในการคมนาคม
ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด เพิ่มขึน้

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 3 เมตร ยาว 62 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย 121,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
ซอยพลับพลาชัย มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว่า 186 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 0.20 เมตร จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 4 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ทั้งสองข้างถนน รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 4

ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นหนอง
ที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว กลางดอน

ในการคมนาคม
เพิ่มขึน้

22 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สายทศิใต้ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 498,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ แผนพฒันา กองช่าง
บงึสง่าเชือ่มทางผ่านต าบลค้างพลู มาตรฐานส าหรับใช้ในการ มีปริมาตรไม่นอ้ยกว่า 590 ลบ.ม. วางทอ่ระบายน้ า คสล. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ หมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 11 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 7 ทอ่น ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง หมูท่ี่ 11

ผลผลิตทางการเกษตร รวม 14 ทอ่น รายละเอยีดตามแบบที่ อบต. บา้นวัง สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร บา้นวังสง่า
ที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั ที่สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม
เพิ่มขึน้

8,566,100 4,120,900 2,382,300  -  -  -  -  -                                                           รวม     จ านวน  22  โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย

โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือด ถนนสายบ้านวงัใหม ่- บ้านถนนวารี 1,088,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
ชนิดโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ร้อนของประชาชนในการใช้ จดุที่ 1 พิกดั N=15.1309715 , E=101.9172288 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
ถนนสายบ้านวงัใหม ่- เส้นทางในการสัญจร จดุที่ 2 พิกดั N=15.1330249 , E=101.9169687 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
บ้านถนนวารี 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จดุที่ 3 พิกดั N=15.1330251 , E=101.9169595 ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน จดุที่ 4 พิกดั N=15.1341784 , E=101.917161 2. ประชาชนมรีายได้มาก
จดุที่ 5 พิกดั N=15.1346555, E=101.9172793 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
จดุที่ 6 พิกดั N=15.1358082, E=101.9175368 ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
จดุที่ 7 พิกดั N=15.1369280, E=101.9175335 3. ประชาชนได้รับความ
จดุที่ 8 พิกดั N=15.1369365, E=101.9175801 ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
จดุที่ 9 พิกดั N=15.1397484, E=101.9180185 สินในการใชถ้นน
จดุที่ 10 พิกดั N=15.1404666, E=101.9183444
จดุที่ 11 พิกดั N=15.1413455, E=101.9181240
จดุที่ 12 พิกดั N=15.1424117, E=101.9194775
จดุที่ 13 พิกดั N=15.1442201, E=101.9211978
จดุที่ 14 พิกดั N=15.1458212, E=101.9211978
จดุที่ 15 พิกดั N=15.1471813, E=101.9207795
จดุที่ 16 พิกดั N=15.1486559, E=101.9212739
จดุที่ 17 พิกดั N=15.1495909, E=101.9223002
จดุที่ 18 พิกดั N=15.1503586, E=101.9243841
จดุที่ 19 พิกดั N=15.1503097, E=101.9253690
จดุที่ 20 พิกดั N=15.1521642, E=101.9265195
จดุที่ 21 พิกดั N=15.1535238, E=101.9268265
จดุที่ 22 พิกดั N=15.1547367, E=101.9280054
จดุที่ 23 พิกดั N=15.1562736, E=101.9278778
จดุที่ 24 พิกดั N=15.1562469, E=101.9278495

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02/1
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

จดุที่ 25 พิกดั N=15.1577488, E=101.9290231
จดุที่ 26 พิกดั N=15.1562469, E=101.9278495
จดุที่ 27 พิกดั N=15.1604768, E=101.9296651
จดุที่ 28 พิกดั N=15.1619781, E=101.9308852
จดุที่ 29 พิกดั N=15.1636032, E=101.9309262
จดุที่ 30 พิกดั N=15.1644802, E=101.9308454
จดุที่ 31 พิกดั N=15.1658742, E=101.9305949
จดุที่ 32 พิกดั N=15.1668771, E=101.9298649

2 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือด ถนนบ้านวารี - บ้านดอนต าแย 510,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
ชนิดโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ร้อนของประชาชนในการใช้ จดุที่ 1 พิกดั N=15.1701658, E=101.9325231 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านถนนวารี - เส้นทางในการสัญจร จดุที่ 2 พิกดั N=15.1703933, E=101.9330842 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
บ้านดอนต าแย 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จดุที่ 3 พิกดั N=15.1710009, E=101.9335854 ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน จดุที่ 4 พิกดั N=15.1715305, E=101.9338344 2. ประชาชนมรีายได้มาก
จดุที่ 5 พิกดั N=15.1719874, E=101.9348078 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
จดุที่ 6 พิกดั N=15.1714212, E=101.9373664 ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
จดุที่ 7 พิกดั N=15.1708989, E=101.9386423 3. ประชาชนได้รับความ
จดุที่ 8 พิกดั N=15.1708146, E=101.9395617 ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
จดุที่ 9 พิกดั N=15.1715381, E=101.9408642 สินในการใชถ้นน
จดุที่ 10 พิกดั N=15.1714496, E=101.9421090
จดุที่ 11 พิกดั N=15.1755975, E=101.9446585
จดุที่ 12 พิกดั N=15.1772068, E=101.9458989
จดุที่ 13 พิกดั N=15.1773699, E=101.9465521
จดุที่ 14 พิกดั N=15.1775311, E=101.9473447
จดุที่ 15 พิกดั N=15.1778566, E=101.9473121

3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือด ถนนสายหนองกลางดอน - (บ้านวงัใหม-่บ้านถนนวารี) 170,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา
ชนิดโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ร้อนของประชาชนในการใช้ จดุที่ 1 พิกดั N=15.1401839, E=101.9171691 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
ถนนสายหนองกลางดอนเชื่อม เส้นทางในการสัญจร จดุที่ 2 พิกดั N=15.1402579, E=101.9163333 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
ถนนสายบ้านวงัใหม ่- 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จดุที่ 3 พิกดั N=15.1408058, E=101.9137655 ทางทางการเกษตร
บ้านถนนวารี และทรัพยสิ์นของประชาชน จดุที่ 4 พิกดั N=15.1421024, E=101.9126675 2. ประชาชนมรีายได้มาก

จดุที่ 5 พิกดั N=15.1421237, E=101.9117195 ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

4 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ อดุหนุนงบประมาณให้แก ่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 100,000 ประชาชนมคีวาม ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ แผนพัฒนา
แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อยา่งทั่วถงึทุกครัวเรือน อ าเภอโนนไทยในการด าเนินการ พึงพอใจไมน่้อย อยา่งทั่วถงึทุกครัวเรือน หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 กวา่ 80 % หมู่ที่ 3

5 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ อดุหนุนงบประมาณให้แก ่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 300,000 ประชาชนมคีวาม ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ แผนพัฒนา
แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อยา่งทั่วถงึทุกครัวเรือน อ าเภอโนนไทยในการด าเนินการ พึงพอใจไมน่้อย อยา่งทั่วถงึทุกครัวเรือน หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 กวา่ 80 % หมู่ที่ 7

6 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านวงัใหม ่- บ้านถนนวารี 5,175,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.130351 , E=101.977248 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านวงัใหม ่- บ้านถนนวารี การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.166926 , E=101.929873 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 15 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

7 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านถนนวารี - บ้านดอนต าแย 1,380,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.171821 , E=101.934474 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านถนนวารี - บ้านดอนต าแย การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.177833 , E=101.947341 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 20 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

8 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านหนองน้ าใส - บัลลังก์ 828,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.174295 , E=101.927831 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านหนองน้ าใส - บัลลังก์ การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.186640 , E=101.921770 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 12 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

8 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายวดัป่าบุญพาศรัทธาธรรม - บ้านดอนมะยม 207,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.175544 , E=101.931174 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
วดัป่าบุญพาศรัทธาธรรม - บ้าน การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.175453 , E=101.931457 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
ดอนมะยม 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 3 จดุ ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก
ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

9 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายหนองกลางดอนเชื่อมสายบ้านวงัใหม ่- 897,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง บ้านถนนวารี พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
หนองกลางดอนเชื่อม สายบ้าน การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.139811 , E=101.917902 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
วงัใหม ่- บ้านถนนวารี 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ พิกดัจดุส้ินสุด N=15.142210 , E=101.912056 ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน จ านวน 13 จดุ 2. ประชาชนมรีายได้มาก
ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

14



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

10 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านวงั - บ้านโคกสะอาด 690,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.124333 , E=101.910565 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านวงั - บ้านโคกสะอาด การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.114342 , E=101.910477 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 10 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

11 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายหัวสะพานบ้านวงัสง่า เชื่อมสายบ้านวงั - 345,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง บ้านโคกสะอาด พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
หัวสะพานบ้านวงัสง่า เชื่อมสาย การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.124669 , E=101.915416 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
บ้านวงั - บ้านโคกสะอาด 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ พิกดัจดุส้ินสุด N=15.125278 , E=101.914122 ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน จ านวน 5 จดุ 2. ประชาชนมรีายได้มาก
ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

12 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายซอย 2 บ้านโคกสะอาด 207,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.110311 , E=101.907959 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
ซอย 2 บ้านโคกสะอาด การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.110033 , E=101.908638 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 3 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

15



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

13 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านวงัใหม ่- บ้านหนองกลางดอน 2,070,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.127943 , E=101.913283 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านวงัใหม ่- บ้านหนองกลางดอน การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.136400 , E=101.907396 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11

2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 30 จดุ ทางทางการเกษตร
และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

14 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายบ้านบุ เชื่อม สายหนองสรวง - ด่านขนุทด 1,794,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.118550 , E=101.897686 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
บ้านบุ เชื่อม สายหนองสรวง - การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.112226 , E=101.890421 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
ด่านขนุทด 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 26 จดุ ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก
ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

15 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ถนนสายทิศใต้บึงสง่า เชื่อม ทางผ่านต าบลค้างพลู 2,346,000 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสาย เดือดร้อนในการใชเ้ส้นทาง พิกดัจดุเร่ิมต้น N=15.125540 , E=101.920674 พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
ทิศใต้บึงสง่าเชื่อมทางผ่าน ต าบล การสัญจรเวลากลางคืน พิกดัจดุส้ินสุด N=15.119250 , E=101.928929 กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 1-11
ค้างพลู 2. เพื่อความปลอดภยัในชวีติ จ านวน 34 จดุ ทางทางการเกษตร

และทรัพยสิ์นของประชาชน 2. ประชาชนมรีายได้มาก
ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

16



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

16 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 43,195 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 1 บ้านดอนต าแย ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 80 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชดุ ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 408 เมตร
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 3 จดุ
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ

17 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 36,015 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านบุ ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 55 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชดุ ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 156 เมตร 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ 
 - ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 ชดุ

17



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

18 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 28,827 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 3 บ้านวงั ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 110 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2ซอยบ้านโนน) ประจ าวนั
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 40 เมตร 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ

19 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 58,564 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านหนองกลางดอน ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 362 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 138 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ 
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 3) 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 81 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

20 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ) 9,247 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านดอนน้ าใส ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 58 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ

ประจ าวนั
21 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ) 8,501 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง

ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 42 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ

ประจ าวนั
22 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 83,706 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง

ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 7 บ้านถนนวารี ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 3 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 156 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 93 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 3) 
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร.ขนาด12.00-12.20 เมตร จ านวน 5 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 357 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ

19



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

23 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 23,990 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านวงัใหม่ ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 53 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 69 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ

24 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 13,358 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่  9  บ้านดอนมะยม ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 97 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
 - ติดต้ังกราวด์แรงต่ าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ประจ าวนั

25 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 26,103 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่  10  บ้านดอนใหม่ ได้รับความสะดวกในการด ารง เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น สะดวกในการใช้ ในการใช้
ระยะทางเส้นละ 28 เมตร ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ ด ารงชวีติ
(แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 2) ประจ าวนั
 - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W 
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 2 ชดุ 
 - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น
ระยะทางเส้นละ 143 เมตร 
 - ติดต้ังล่อฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 ชดุ 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

26 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ชมุชนได้รับแสงสวา่ง (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ จดุที่ 1) 9,033 ร้อยละหรือ ประชาชน แผนพัฒนา กองชา่ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ในครัวเรือนเต็มพื้นที่และ  - พาดสาย AW ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น จ านวนครัวเรือน ได้รับความ หมู่บ้าน 
หมู่  11  บ้านวงัสง่า ได้รับความสะดวกในการด ารง ระยะทางเส้นละ 65 เมตร ที่ได้รับความ สะดวกสบาย หมู่ที่ 1-11

ชวีติประจ าวนั  - ติดต้ังโคมไฟถนนชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะดวกในการใช้ ในการใช้
เสา คอร. ขนาด 8-9 เมตร จ านวน 1 ชดุ ไฟฟ้าในการ ไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 ชดุ  ด ารงชวีติ

ประจ าวนั

2,168,000 15,939,000 340,539  -  -  -  -  -                                           รวม       จ านวน   26   โครงการ

21



ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่มาของ หน่วย
โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

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

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคง  ทุกมิต ิ เพ่ือปกป้องสถาบันหลกัของชาต ิ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสมีา ยทุธศาสตร์ที่ 9 ดา้นการรักษาปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์นิ

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อสอดคล้องและควบคุมความ  - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือขา่ย 821,090 ประชาชนมคีวาม 1. ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา กองชา่ง
ปลอดภยั ในชวีติและทรัพยสิ์น พร้อมอปุกรณ์ พึงพอใจไมน่้อย สะดวกสบายในการสัญจร หมู่บ้าน 
ของประชาชน  - หมู่ที่ 3 บ้านวงั กวา่ 80 % ไป-มา และการขนส่ง หมู่ที่ 3

 - หมู่ที่ 8 บ้านวงัใหม ่ ทางทางการเกษตร หมู่ที่ 8
 - หมู่ที่ 11 บ้านวงัสง่า 2. ประชาชนมรีายได้มาก หมู่ที่ 11

ขึ้นเนื่องจากการสาธารณะ
ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
3. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์
สินในการใชถ้นน

821,090  -  -  -  -  -  -  -                                                                                      รวม       จ านวน   1   โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการเมือง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 4,727,900 4,727,900 4,727,900 4,727,900 4,727,900 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
หนองละมั่ง-หนองสรวง มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด คมนาคมและใช้ในการขนส่ง วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร 3 จุด ๆ สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร ละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว และป้ายชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

ตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น 
พกิัด 15.113919 , 101.903879
จุดส้ินสุด
พกิัด 15.104540 , 101.900441

2 ปรับปรุงถนนสายกลางบ้านดอนมะยม เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ปรับปรุงถนนผิวจราจร  กว้าง 5 เมตร 5,531,400 5,531,400 5,531,400 5,531,400 5,531,400 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
(เสริมผิว Asphaltic Concrete) มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว  860 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่  9 บ้านดอนมะยม คมนาคมและใช้ในการขนส่ง รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว N =  15.104229 , E =  101.560107 ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

จุดส้ินสุด
N =  15.105260 , E =  101.560320

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 02/2
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอ

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

งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง  4  เมตร 2,200,500 2,200,500 2,200,500 2,200,500 2,200,500 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
จากบ้าน ผช.สนอง–ห้วยล าเชียงไกร มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 9 บ้านดอนมะยม ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516 ลบ.ม. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ  อบต.บ้านวัง ก าหนด และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
N =  15.17498 , E =  101.92845
จุดส้ินสุด
N =  15.18039 , E =  101.93108

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 23,049,800 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายบ้านหนองกลงดอนเชื่อมต าบลด่านใน มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  ยาว 6,306 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกลางดอน คมนาคมและใช้ในการขนส่ง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,530 ตร.ม. สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย ผลผลิตทางการเกษตร ดินถมสูงเฉล่ีย 07.70 เมตร และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ที่สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียด้านละ  1  เมตร ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น  ที่ไร่ น.ส. หวน  ธงสันเทียะ
N =  15.142205 , E =  101.911678
จุดส้ินสุด ที่ไร่ นางละมัย  ด้ังขุนทด
N =  15.144939 , E =  101.901846
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอ

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

งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก 2,425,100 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายมาบประทา หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ลงดินถม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม. และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. 
วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร 2 จุด ๆ
ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิัด N=15.159343 , E=101.929296
จุดส้ินสุด
พกิัด N=15.151905 , E=101.940894
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอ

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

งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,592,800 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายมาบประทา หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 9,000 ตารางเมตร และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
อย่างละ 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิัด N=15.159343 , E=101.929296
จุดส้ินสุด
พกิัด N=15.151905 , E=101.940894

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,696,200 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายหนองหว้า - บ้านสระขุด หมู่ที่ 5 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านหนองน้ าใส ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 12,500 ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม 35.50 และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิัด N=15.168110 , E=101.926269
จุดส้ินสุด
พกิัด N=15.174901 , E=101.906440
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอ

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

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,617,600 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายบ้านโคกสะอาด - บ้านวัง หมู่ที่ 6 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านโคกสะอาด ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 14,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว กว้างเฉล่ียด้านละ 0.50 เมตร ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 337 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,022 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
ช่วงที่ 1
จุดเร่ิมต้น
พิกดั N=15.1143062 , E=101.9104748
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1225623 , E=101.9040242
ช่วงที่ 2
จุดเร่ิมต้น
พิกดั N=15.1225623 , E=101.9040242
จุดส้ินสุด
พิกดั N=15.1236979 , E=101.9077118
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอ

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

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,848,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายหนองกลางดอน - หลักร้อย หมู่ที่ 4 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,247 เมตร ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
บ้านหนองกลางดอน ต าบลบ้านวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร 16,235 ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม 24.76 และปลอดภยั ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น
พกิัด N=15.168110 , E=101.926269
จุดส้ินสุด
พกิัด N=15.174901 , E=101.906440

14,884,900 68,264,500 12,459,800 12,459,800 12,459,800  -  -  -                                               รวม       จ านวน   9   โครงการ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

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

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน 16 ตัว 352,000
 - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR 16CH) แบบ 16 
ช่อง HDD CCTV ขนาด 16TB (4TBx4ลูก) จ านวน 1 ชุด ๆ
ละ 57,000 บาท เป็นเงิน 57,000
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จ านวน 1 ตัว 5,700
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 43 นิว้ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X
2160 พิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง 15,000
 - อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้วน าแสงเป็น
สายแลนด์ Media Converter 10/100/1000 (SFP 1 ช่อง, 
แลนด์ 2 ช่อง พร้อมไฟจ่ายอุปกรณ์)  จ านวน 6 ตัว 47,940
 - อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้ว
น าแสงเป็นสายแลนด์ Media Converter 10/100/
1000 (SFP 1 ช่อง, แลนด์ 4 ช่อง พร้อมไฟจ่ายอุป-
กรณ์) จ านวน 1 ตัว 9,590
 - อุปกรณ์รับสัญญาณใยแก้วน าแสง จ านวน 12 ตัว 31,080

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ  ผ 03
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณ

 - ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิว้ 9U ขนาด 60X60
CM , พัดลมเด่ียว 4 นิว้ 1 ตัว , รางไฟชนิด 6 Outlet
ยาว 3 เมตร 1 ตัว , ถาดวางอุปกรณ์ Shelf For Case
Server Deep 25 CM. Fix 1 ชิน้ จ านวน 1 ชุด 8,500
 - ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จ านวน 7 ตู้ 34,300

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เก็บเอกสารขนาด 8.4 เมตร 75,600 ส านักปลัด
 - ตู้โชว ์ขนาด 3.8 เมตร 51,300
 - ตู้เก็บเอกสารขนาด 12.1 เมตร 108,900
 - ตู้โชว ์ขนาด 6.02 เมตร 90,300

902,210  -  -  -  -                                                                                                      รวม
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
 เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่เตมิ  ครัง้ที่ 1  

ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
************************ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต 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. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 มาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน
และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ี  www.banwang.go.th 
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี   5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
     
 
 

 
  (นายลัด   นวนกลางดอน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

 


