
 
 

 
 
 
 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

แก้ไข ครัง้ที ่1 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสมีา 

 



 

บทน า 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 
2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  แก้ไข เปล่ียนแปลง จนถึง
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังไปแล้วนั้น   

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 
2565     ในครั้งนี้  มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดโครงการท่ีมีการแก้ไข  โดยค านึงถึงสถานการณ์
ปัจจุบันและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง    

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ต่อไป 

   

   

               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     สารบัญ 
 
          
 หน้า 
 - บันทึกหลักการและเหตุผล        

- แบบ ผ 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      1-1 
- แบบ ผ 02 รายละเอียดโครงการพัฒนา      2-3 

   
 
 ภาคผนวก 
 -  บันทกึข้อความ 

-  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข  ครั้งท่ี 1  
              ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 



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 )

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000
2. แผนงานสาธารณสุข 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000

รวม 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 10 700,000
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 10 700,000

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  2565
แบบ ผ.01
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                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 82   ล าดับที่  1

1 โครงการสร้างอาชีพ สร้างราย เพือ่ใหป้ระชาชนมีอาชีพ ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ ประชาชนมีอาชีพเสริม กอง
ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ เสริมเพิม่รายได้ใหก้ับครอบครัว ผู้เข้าร่วม เพิม่รายได้ใหก้ับครอบ สวัสดิการสังคม
พอเพยีง นอกจากการเกษตร โครงการ ครัวนอกจากการเกษตร

( 50 คน )

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 
1 โครงการสร้างอาชีพ สร้างราย เพือ่ใหป้ระชาชนมีอาชีพ ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนของ ประชาชนมีอาชีพเสริม กอง

ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ เสริมเพิม่รายได้ใหก้ับครอบครัว ผู้เข้าร่วม เพิม่รายได้ใหก้ับครอบ สวัสดิการสังคม
พอเพยีง นอกจากการเกษตร โครงการ ครัวนอกจากการเกษตร

( 50 คน )

เหตุผลการแก้ไข   เพือ่ใหส้อดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ปจัจุบนั และใหม้ีความเหมาะสม

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

งบประมาณ

โครงการที่แก้ไข

แบบ ผ 02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 83   ล าดับที่  2

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ จัดซ้ือวัคซีนใหก้ับ อพปม. ทกุหมู่บา้นและบริการท าหมัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ไม่มีผู้ปว่ยโรคพษิสุนัขบา้ ปศุสัตว์
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการ ในต าบล ร่วมกับ
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 90% อบต.บา้นวัง
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา้ (ส านักปลัด)
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ-
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ จัดซ้ือวัคซีนใหก้ับ อพปม. ทกุหมู่บา้นและบริการฉีดวัคซีน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของผู้ ไม่มีผู้ปว่ยโรคพษิสุนัขบา้ ปศุสัตว์
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขและแมว จ านวนสุนัข ในต าบล ร่วมกับ
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค และแมว อบต.บา้นวัง
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา้ ที่ได้รับการ (ส านักปลัด)
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ฉีดวัคซีน
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 90%
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ-
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เหตุผลการแก้ไข   เพือ่ใหส้อดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ปจัจุบนั และใหม้ีความเหมาะสม

งบประมาณ
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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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02/2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 166   ล าดับที่  30

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 2,375,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม
สายทศิใต้บงึสง่า  - บา้นนายสมบติั มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 396 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 11 บา้นวังสง่า ต าบลบา้นวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนทอ้งถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร  รายละเอียดตามแบบ อบต. บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิัด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น X = 813611 Y = 1674430 การคมนาคม
จุดส้ินสุด X = 813914 Y = 1672490 เพิม่ขึ้น

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขใหม่ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 2,375,700 ร้อยละหรือ ประชาชนมีถนนส าหรับ กรมส่งเสริม

สายทศิใต้บงึสง่า  มาตรฐานส าหรับใช้ในการ ยาว 396 ม. หนา 0.15 ม. จ านวนครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและ การปกครอง
หมู่ที่ 11 บา้นวังสง่า ต าบลบา้นวัง คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. ที่ได้รับความ ส าหรับในการขนส่ง ส่วนทอ้งถิ่น,
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต. บา้นวัง ก าหนด สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.

ที่สะดวกรวดเร็ว พกิัด และปลอดภัยใน ที่สะดวกรวดเร็ว
จุดเร่ิมต้น X = 813611 Y = 1674430 การคมนาคม
จุดส้ินสุด X = 813914 Y = 1672490 เพิม่ขึ้น

เหตุผลการแก้ไข   เพือ่ใหส้อดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ปจัจุบนั และใหม้ีความเหมาะสม

งบประมาณ

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

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัมนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ 02/2
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ข  ครัง้ที่ 1   

ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไข ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และได้รับความ
เห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังแล้ว  เมื่อวันท่ี  11  กรกฎาคม  2565 
 

  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  ให้ทราบโดยท่ัวกัน  และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ ท่ีเว็บไซต์ อบต.บ้านวัง  
www.banwang.go.th 
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี   12   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
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  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง    
 

 


