
เหตุผลและความจําเปน 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
------------------------------------------------------ 

ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   
(พ.ศ.2561–2564)  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม ๒๕59 ไปแลวนั้น  

  เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแกไข  เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ินป (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  เพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 แตเนื่องจากโครงการท่ีจะดําเนินการดังกลาวบางโครงการ ไมปรากฏในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง อีกท้ังเปนโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี   รวมถึงโครงการและคุ
ภัณฑท่ีจําเปนในการดําเนินงานและบริหารจัดการในสํานักงาน เพ่ือสําหรับบริการประชาชนท่ีมาใชบริการใหไดรับความพอใจ  
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕59 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ขอ  4  (การเพ่ิมเติม  หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนา
สามป  ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป)  และขอ 22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561    - 2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 นี้ข้ึน   เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา 
ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม และพัฒนา
บุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง 
 

เพ่ือสงเสริมและปลูก
จิตสํานึก ใหคณะผูบริหาร/ 
ส.อบต./ขาราชการและ
พนักงานจางทุกคนมีความ
เขาใจคุณธรรมและจริยธรรม 
และมีทัศนคติท่ีดีในการ
ทํางานและการอยูรวมกันใน
สังคม 
 

คณะผูบริหาร/ส.อบต./
ขาราชการ และพนักงาน
จาง องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

- 155,000.- 155,000.- 155,000.- มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

คณะผูบริหาร,ส.อบต.,
ขาราชการและ
พนักงานจางทุกทานมี
จิตสํานึกท่ีดี มีความรู
และเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนตามเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือบริการและใหความ
ชวยเหลือประชาชนผูมา
รับบริการในเทศกาลปใหม
และเทศกาลสงกรานต 
 

ประชาชนผูสญัจรไปมา - 70,000.- 70,000.- 70,000.- ประชาชนมารับ
บริการไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับบริการ
และไดรับความ
ชวยเหลือไดทันที 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
บําบัดทุกข บํารุงสุข 

เพ่ือออกใหบริการนอกพ้ืนท่ี
แกประชาชนตําบลหวยยาง 
เชนการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนท่ี 
การจัดทําแผน รวมไปถึงการ
รวมกับจังหวัดและอําเภอ 
ตามโครงการอําเภอคลื่นท่ี 
 

ท้ัง 12 หมูบาน - 40,000.- 40,000.- 40,000.- ประชาชนไดรับ
การบริการท่ี
สะดวกสบาย 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีสะดวกสบาย 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

4 โครงการจดัซื้อซุมเฉลมิ
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 10 

ซื้อซุม จํานวน 1 ซุม - 100,000.- 100,000.- - ซุมเฉลมิพระ
เกียรต ิ

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  การบริหารราชการใหมีประสิทธภิาพและคุณภาพ   

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรมและ
รณรงคปองกัน
ปราบปรามยาเสพติด 

เพ่ือรวมม้ือกับอําเภอบัวใหญ
และสถานีตํารวจอําเภอบัว
ใหญปองกันและรณรงค
ปองกันและปราบปรามยา
เสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ตําบลหวยยาง 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ปญหายาเสพติด
ลดลง 

ปญหายาเสพติดใน
เยาวชนลดลง 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการจัดต้ังสถานท่ี
กลาง”ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”อ.
บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

เพ่ือจัดต้ังสถานท่ีกลางใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหง อ.บัวใหญ 

จัดทําโครงการและขอรับ
การสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอบัวใหญท้ัง 10 
แหงๆละ15,000 บาท 
และอบต.หวยยางต้ังสมทบ 
15,000บาท 

- 15,000.- - - อปท.ท้ัง 10 แหง
ในเขตอําเภอบัว

ใหญใหการ
อุดหนุนตาม

โครงการ 

มีสถานท่ีใหขอมูล
ขาวสารรับคํารองทุกข
ขอความชวยเหลือ
รวบรวมปญหาความ
ตองการของประชาชน 
เปนศูนยรวบรวม
ระเบียบกฏหมายตาง
เกี่ยวกับการชวยเหลือ
ประชาชน 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  
2.    ยุทธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

1.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2 โครงการอบรมรณรงค
และสงเสริมการคัดแยก
ขยะท่ีตนทาง 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจัก
และมีความรูในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและหมูบาน 

ประชาชนตําบลหวยยาง 
ท้ัง 12 หมูบาน 

- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ลดปญหาขยะ ลดปญหาขยะและ
ประชาชนมีรายไดในการ
ขายขยะ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

 

ผ.01
 

-2
- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
7.  ยุทธศาสตร  ดานการกีฬาและนันทนาการ 
      7.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการและการออก
กําลังกายมีความสัมพันธ
กับเพ่ือท้ังดานรางกายและ
จิตใจ 
 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2 แหง 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดี 

เด็กมีพัฒนาการและ
รูจักการออกกําลังกาย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวันศูนยฯ2
แหง), (คาจัดการเรียนการ
สอน), (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรยีน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  
ลดภาระคาใชจาย
ผูปกครอง 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2 แหง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ลดภาระ
คาใชจาย
ผูปกครอง 

ลดภาระคาใชจาย
ผูปกครอง 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
4.  ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ตําบลหวย
ยาง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ใหมีโอกาสอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

-สงเสรมิอาชีพดาน
ตางๆใหกับผูสูงอายุ 
ใหมีอาชีพ มีรายได 
และใหใชชีวิตอยางมี
ความสุข 

- 60,000.- 60,000.- 60,000.- ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ 

ผูสูงอายุมีความสุข
ไมรูสึกเปนภาระ
ลูกหลาน 

กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ตําบลหวย
ยาง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู
พิการและผูดอยโอกาส ให
มีโอกาสอยูในสังคมได
อยางมีความสุขและเทา
เทียม 

-สงเสรมิอาชีพดาน
ตางๆใหกับผูพิการ
และผูดอยโอกาส ใหมี
อาชีพ มีรายได และ
ใหใชชีวิตอยางมี
ความสุข 

- 40,000.- 40,000.- 40,000.- ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสรูสึกมี
ความสุขไมรูสึกเปน
ภาระสังคม 

กอง
สวัสดิการ 

3 โครงการฝกอาชีพ 
ใหกับประชาชน ท้ัง 12 
หมูบาน 

เพ่ือฝกอาชีพใหกับผู
วางงานและผูมรีายไดนอย
ตองการอาชีพเสรมิ 

ฝกอาชีพตางๆใหกับ
ประชาชนในตําบล
หวยยาง ท้ัง 12 
หมูบาน 
 

- 60,000.- 60,000.- 60,000.- รายไดของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ สรางงาน เพ่ิม
รายได 

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดานชาง หมูท่ี 1(ซอย
บานนายแกว ไมกลาง-
บานนายเล็ก ฝอยสูงเนิน) 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
750 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดินถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- 500,000.- 300,000.- -  การคมนาคม
สะดวกยิ่งข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนและการ
คมนาคม
สะดวก 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนกระชาย หมูท่ี 2(สาย
ไปบานเพียรไซตอ คสล.
เดิม) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 750.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
3,750 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดนิถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- 2,420,000.- 1,000,000.- 1,000,000.-  การคมนาคม
สะดวกยิ่งข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนและการ
คมนาคม
สะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานหวยยาง        
หมูท่ี  3(รอบหนองหัว
โสก) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุกโดย
ลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พรอมดําเนินการเกรดเกรี่ยบด
ทับแนนเรียบรอยหรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 
1,250.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 

- 220,000.- - - การคมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยยาง หมูท่ี 
3(ชวงโรงเรียนบาน
หวยยาง-หนองหัว
โสก) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
1,075 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดนิถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- 695,000.- 300,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

5 โครงการซอมแซมฝาย
นํ้าลนลําหวยยาง 
บานหวยครอ หมูท่ี 
5 (ชวงนานาย
สุรินทร แสงอรุณ) 

เพ่ือใหสามารถกัก
เก็บนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

ดําเนินการซอมแซมฝายนํ้าลนลาํหวย
ยาง โดยซอมแซมผนังนํ้าลนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หนาฝาย ขนาดยาว 7.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร และซอมแซมผนัง
นํ้าลนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝายขนาด
ยาว 7.00 เมตร สูง 3.40 เมตร พรอม
วางทอ  คสล.ช้ัน 3 ขนาด ศก.1.00 
เมตร จาํนวน 3 แถว รวม 6 ทอน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
 

- 70,000.- - - มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้าไว
ใชในการเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ตลอดป 

กองชาง 

6 โครงการซอมแซมฝาย
นํ้าลนลําหวยยาง 
บานหวยครอ หมูท่ี 
5 (ชวงนานายคูณ 
พลหลา) 

เพ่ือใหสามารถกัก
เก็บนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

ดําเนินการซอมแซมฝายนํ้าลนลาํหวย
ยาง โดยซอมแซมผนังนํ้าลนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกวาง 10.00 เมตร 
ขนาดยาว 20.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
200.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- 189,970.- - - มีนํ้าใช
ตลอดป 

ประชาชนมีนํ้าไว
ใชในการเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ตลอดป 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการวางทอ
ระบายนํ้า คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากบานนางอุทิศ-
บานนายสุพิน) บาน
ดงบัง หมูท่ี 6 
 

เพ่ือใหมีทางระบายนํ้า ดําเนินการวางทอระบายนํ้าคอนกรตี
เสรมิเหลก็ช้ัน 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร 
รวมระยะทาง 500 เมตร พรอมบอพัก
คอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน 50 บอ
ขนาด 0.80x1.00 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- 650,440.- 300,000.- - มีทาง
ระบายนา 

นํ้าไมทวมขัง กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(สายเกาง้ิว-ทางรถไฟ) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
1,000 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดิน
ถมตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- 460,070.- 200,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(สายบานนายสุนทร 
สังกะสี) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
280 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดิน
ถมตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- 179,220.- - - การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
หินคลุก บานเกาง้ิว        
หมูท่ี  7 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุกโดย
ลงพ้ืนทางหินคลุก กวาง 3.00 
เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย  

- 615,730.- 300,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 (สายบานนายทองสุข-
หนองตีนนก) 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

0.15 เมตร พรอมดําเนินการเกรด
เกลี่ยบดทับแนนเรียบรอยหรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 
2,850.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 

- - - - การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูท่ี 8 
(สายรอบหมูบานดาน
ทิศตะวันตก) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการปรบัปรุงซอมแซมถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไม
นอยกวา 3,000 .00 ตารางเมตร ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ  กอสรางตาม
รายละเอียดตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

- 1,911,810.- 500,000.- 500,000.- มีทางง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวและ
ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายภายในหมูบาน 
บานหนองหญาปลอง 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ฟงการประชาสมัพันธ
ขาวสารตางๆ ท่ีชัดเจน 

ดําเนินการกอสรางหอกระจายขาว 
จํานวน 3 จุด และตดิตั้งระบบเสียงตาม
สายระยะทาง 700 .00 เมตร กอสราง
ตามรายละเอียดตามปรมิาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 

- 231,240.- - - ไดรับขอมลู
ขาวสาร
ชัดเจน 

ประชาชนไดรับฟง
การ
ประชาสมัพันธ
ขาวสารตางๆ ท่ี
ชัดเจน 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองหญา
ปลอง หมูท่ี 9 (ซอย
บานนายสถาพร โค
ตะลี) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการปรบัปรุงถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 
309.00 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอย
กวา 1,236 .00 ตารางเมตร ลงไหล
ทางดินถมตามสภาพ  กอสรางตาม
รายละเอียดตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

- 4,570,470.- 500,000.- 500,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

14 โครงการกอสรางโดม
เอนกประสงค บาน
สระไผ หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมีพ้ืนท่ี
ในการประชุมและทํา
กิจกรรมตางๆ ภายใน
หมูบาน 

ดําเนินการกอสรางโดมอเนกประสงค 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 
สูงไมต่าํกวา 550 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 144.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดตามปรมิาณงาน
และแบบแปลนท่ีกําหนด 

- 328,540.- - - โดม 1 หลัง ประชาชนมีพ้ืนท่ี
สถานท่ีใชทํา
กิจกรรมใน
หมูบาน 
 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางโดม
เอนกประสงค บานดง
สวาง หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมีพ้ืนท่ี
ในการประชุมและทํา
กิจกรรมตางๆ ภายใน
หมูบาน 

ดําเนินการกอสรางโดมอเนกประสงค 
กวาง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
สูงไมต่าํกวา 5.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 98.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดตามปรมิาณงาน
และแบบแปลนท่ีกําหนด 

- 242,669.- - - โดม 1 หลัง ประชาชนมีพ้ืนท่ี
สถานท่ีใชทํา
กิจกรรมใน
หมูบาน 
 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองไผงาม หมู
ท่ี 12 (บานนาย
แปลง-บานนายเล็ก 
ฝอยสูงเนิน) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
1,150 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดนิถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

 739,940.- 300,000.- - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองไผงาม หมู
ท่ี 12 (บานณรงค
ศักดิ์ ทวีทรัพย) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 38.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
114 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดินถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

 54,150.- - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18 กอสรางรั้วท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง(ดาน
ทิศตะวันออก) 

เพ่ือความเปนระเบียบ
และเปนสัดสวน 

ดําเนินการกอสรางรั้วดานทิศ
ตะวันออก ยาว 26.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร กอสรางตามรายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

- 40,000.- - - รั้ว เพ่ือความเปน
ระเบียบและเปน
สัดสวน 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางปาย
ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
หวยยาง 
 

เพ่ือความสวยงามและ
สงางาม 

ดําเนินการกอสรางปายท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตาํบลหวยยาง ยาว 5.00 
เมตร สงู 2.00 เมตร กอสรางตาม
รายละเอียดตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

- 60,000.- - - ปายท่ีทํา
การ 

เพ่ือความ
สวยงามและสงา
งาม 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝาตระแกรง
รางระบายนํ้า คสล.
ภายในตําบลหวยยาง 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
ฝารางระบายนํ้า คสล.
ท่ีชํารุดภายในตาํบล
หวยยาง 

ซอมแซมฝารางระบายนํ้า คสล.ท่ีชํารุด
ภายในตําบลหวยยาง ท้ัง 12 หมูบาน
รายละเอียดตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ซอมแซมได
มากกวา

รอยละ 50 

เพ่ือความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากบาน
นางนวล เปานิลเช่ือม
ต.หนองแจงใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผวิ
จราจร กวาง5.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 
1,250 .00 ตารางเมตร ลงไหลทางดนิถม
ตามสภาพ  กอสรางตามรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

- - - 4,000,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

22 คาออกแบบ คา
ควบคุมงานท่ีจาย
ใหแกเอกชน นิติ
บุคคล หรือ
บุคคลภายนอก  

เพ่ือจายคาออกแบบ 
คาควบคุมงานท่ีจาย
ใหแกเอกชน นิติ
บุคคล หรือ
บุคคลภายนอก  

เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คา
ควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง   
 

- 60,000.- 60,000.- 60,000.- ถนนได
มาตรฐาน 

ถนนท่ีทําการ
กอสรางได
มาตรฐานท่ี
กําหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

23 โครงการวางทอสงนํ้า 
บานหวยยาง หมูท่ี 3 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
แหงแลงใหกับ
ประชาชน 

-ดําเนินการวางทอ PVC ขนาด Dia  4 
น้ิว ระยะทาง 1,500 เมตร จากวัด
บานหวยยาง-ลาดยางหนองยาว 

200,000.- 200,000.- - - แกไขปญหา
ความ

เดือดรอน 

ประชาชนมี
นํ้าในการทํา
การเกษตร
มากข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน
หินคลุกภายในตําบล
หวยยาง 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การคมนาคม 

-ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุกภายใน
ตําบลหวยยางท้ัง 12 หมูบาน 

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

25 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน ภายในตําบล
หวยยาง 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การคมนาคม 

-ดําเนินการกอสรางปรบัปรงุซอมแซม
ถนนดนิภายในตาํบลหวยยางท้ัง 12 
หมูบาน 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

26 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง ภายใน
ตําบลหวยยาง 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การคมนาคม 

-ดําเนินการกอสรางปรบัปรงุซอมแซม
ถนนดนิภายในตาํบลหวยยางท้ัง 12 
หมูบาน 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานดานชาง-
บานดอนกระชาย 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การคมนาคม 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล,ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางตามสภาพดินถม หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดไมนอยกวา 
10,000 ตร.ม. กอสรางตามแบบ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

- 7,100,000.- - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

 
 
 
 

ผ.01
 

-1
1

- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

28 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหวยยาง-
บานดอนกระชาย 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การคมนาคม 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล,ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงไหลทางตามสภาพดินถม หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดไมนอยกวา 
11,350 ตร.ม. กอสรางตามแบบ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

- 8,029,800 - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01
 

-1
2

- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  10.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานท่ีกลาง “ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน” 
 

เพ่ือตั้งศูนย
ปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
ทองถ่ิน 
 

เปนศูนยกลางรับ
เรื่องราวรองทุกขขอ
ความชวยเหลือของ 
อปท.ท้ัง 11 แหง
เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน 

- 18,000.- 18,000.- 18,000.- การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความสะดวก 
ประหยดัเวลาใน
การติดตอขอ

ความชวยเหลือ 

สํานักงานปลัด เทศบาล
เมืองบัวใหญ
และอบต.ใน
เขตท้ัง 10 
แหง 

 

ผ.02
 

-1
1

- 



โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑ 
บานดานชาง  
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 2 
บานดอนกระชาย 
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 3 
บานหวยยาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานดานชาง 
หมูท่ี 1 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานดอน
กระชาย หมูท่ี 2 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานหวยยาง 
หมูท่ี 3 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

ประชาชน
รอยละ50 มี
สุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 
ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 

ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพ
และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
 
 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 

 
สํานักปลดั 
 
 

 
 

สํานักปลดั 

คณะกรรมการ
หมูบานดาน

ชาง 
 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานดอน

กระชาย 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานหวย

ยาง 

แบบ ผ 02 

-12- 



 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 

 

 

5 

 

 

6 

อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 4 
บานขามเตี้ย 
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 5
บานหวยครอ 
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 6 
บานดงบัง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานขามเตี้ย 
หมูท่ี 4 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานหวยครอ 
หมูท่ี 5 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานดงบัง 
หมูท่ี 6 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

ประชาชน
รอยละ50 มี
สุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 
ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 

ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพ
และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 

 
สํานักปลดั 
 
 

 
 

สํานักปลดั 

คณะกรรมการ
หมูบานขาม

เตี้ย 
 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบาน
หวยครอ 

 
 

คณะกรรมการ
หมูบานดงบัง 

แบบ ผ 02 

-1
3

- 



 
โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 

 

 

8 

 

 

9 

อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดํารดิาน
สาธารณสุข หมูท่ี 7 
บานเกาง้ิว  
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 8 
บานบุไทย 
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 9
บานหนองหญา
ปลอง 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานเกาง้ิว 
หมูท่ี 7 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานบุไทย 
หมูท่ี 8 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 
9 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

ประชาชน
รอยละ50 มี
สุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 
ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 

ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพ
และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 

 
สํานักปลดั 
 
 

 
 

สํานักปลดั 

คณะกรรมการ
หมูบานเกาง้ิว 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานบุไทย 

 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานหนอง
หญาปลอง 

แบบ ผ 02 

-1
4

- 



โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 

 

 

11 

 

 

12 

อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี    
๑0 บานสระไผ  
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 
11 บานดงสวาง 
 
อุดหนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 
12บานหนองไผงาม 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานสระไผ 
หมูท่ี 10 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานดงสวาง 
หมูท่ี 11 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานนองไผ
งาม หมูท่ี 12 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 

ประชาชน
รอยละ50 มี
สุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 
ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน 
 
 

ประชาชน
รอยละ 50 
มีสุขภาพ
และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 

ประชาชนใน
หมูบานมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 

 
สํานักปลดั 
 
 

 
 

สํานักปลดั 

คณะกรรมการ
หมูบานสระไผ 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานดง

สวาง 
 
 

คณะกรรมการ
หมูบานหนอง

ไผงาม 

แบบ ผ 02 

-1
5

- 



โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
9.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมภิาคอําเภอ
บัวใหญ 

-เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ใหกับประชาชนท้ัง 
12 หมูบานในตําบล
หวยยาง และการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

ประชาชนท้ัง 
12 หมูบาน 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ประชาชนมี
ไฟฟาใช
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง การไฟฟา
สวนภูมภิาค
อําเภอบัว

ใหญ 

แบบ ผ 02 

-1
6- 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร มcีpu 4 แกน
จํานวน 1 หนวย หนวยความจําไมนอย
กวา 2 mb กรณีหนวยความจําแบบ 
cahe memory ไมนอยกวา 6 mb หนวย
แสดงผลภาพไมนอยกวา 1 gb.

หนวยความจําหลัก(Ram)ชนิด DDR3ไม
นอยกวา 4 GB หนวยความจาํขอมูล
ชนิด SaTa หรือดีกวาขนาดควาจุไมนอย
กวา 1 TB มีชองเช่ือมตอเครื่อขายมี
แปนพิมพและเมาส มจีอภาพแบบ LCD

ไมนอยกวา 19 น้ิว 1 หนวย จดัซือ้ตาม
มาตรฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ป 
2560 

- 22,000.- - - สํานักงานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ 

เพ่ือจัดซื้อรถยนต
สวนกลางใชใน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 
2 ลอ ดับเบิลแค็บ จดัซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑสํานักงาน ป 2561 

- 814,000.- - - สํานักงานปลัด 

 

-1
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ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือไวในการประชุม
สภาและการประชุม
อ่ืนๆในอบต.หวย
ยาง 

จัดซื้อชุดเครื่องสียงประชุมพรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยแอมปพรอม
อุปกรณชุดไมคประชุมของประธานฯ
และผูเขารวมประชุม จดัซื้อจากการสืบ
ราคาทองตลาดเพราะไมมีในราคา
มาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- 350,000.- 350,000.- - สํานักงานปลัด 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะและเกาอ้ีประชุม 
ประกอบดวย โตะจํานวน 16 ตัว เกาอ้ี
จํานวน 28 ตัว จดัซื้อจากการสืบราคา
ทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑฯ ป 2561 

- 150,000.- - - สํานักงานปลัด 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาดเพราะ
ไมมีในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 
2561 

 10,000.-   สํานักงานปลัด 

-1
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  3  
ตูๆ ละ 5,500 บาท ดังน้ี  

1) มีมือจับชนิดปด 2) มีแผนช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน 3) คุณสมบัตมิาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑสาํนักงาน ป
2561 

- 16,500 - - สํานักงานปลัด 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะและเกาอ้ีประชุม 
ประกอบดวย โตะจํานวน 16 ตัว เกาอ้ี
จํานวน 28 ตัว จดัซื้อจากการสืบราคา
ทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑฯ ป 2561 

- 150,000.- - - สํานักงานปลัด 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาดเพราะ
ไมมีในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 
2561 

 10,000.-   สํานักงานปลดั 

-1
9

- 

ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีน่ังคอย แบบ 3 ท่ีน่ัง  
จํานวน 2  ชุดๆ ละ 7,000  บาท  
- โดยมีคณุลักษณะ ดังน้ี 
1) มี 3 ท่ีน่ัง   
2) เฟรมท่ีน่ังผลิตจากเหล็ก มีรรูะบาย
อากาศ ขอบโครเมีย่ม  
3) ท่ีน่ังหุมหนังเทียมบุฟองนํ้า จัดซื้อ
จากการสืบราคาทองตลาดเพราะไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- 14,000.- 14,000.- 14,000.- สํานักงานปลัด 

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ คอมพิวเตอร เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก จาํนวน 1 
เครื่องจัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาด
เพราะไมมีในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ 
ป 2561 

- 21,000.- - - สํานักงานปลัด 

-2
0- 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  3  
ตูๆ ละ 5,500 บาท ดังน้ี  

1) มีมือจับชนิดปด 2) มีแผนช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน 3) คุณสมบัตมิาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑสาํนักงาน ป
2561 

- 16,500 - - กองคลัง 

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ คอมพิวเตอร เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)   
จํานวน 1 เครื่อง 

- โดยมีคณุลักษณะตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี  
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย  

- 22,000.- - - กองคลัง 

-2
1

- 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.08
 



 

บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     3.0 GHz   

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี   
2.1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
2.2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
2.3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ี
มีความสามารถในการใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 
2 GB  

 

- - - - กองคลัง 

-2
2

- 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     3) มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 
GB   

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State 

Disk ขนาดความจไุมนอยกวา 120 GB 

จํานวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 
หนวย  
6) มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 
ชอง  
7) มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ 
LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 
น้ิว จํานวน 1 หนวย  

- - - - กองคลัง 

-2
3

- 

ผ.02
 

ผ.02
 

ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
โรงงาน 

เพ่ือใชในงานกอง
ชาง 

จัดซื้อปมลมลูกสูบขนาด 1 แรงมา ใช
สายพานและระบายความรอนดวย
อากาศ จํานวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดัน
ลมท่ีใชไดไมนอยกวาอ7-10 บาร 100-
150 ปอนด อัตราการผลติลม 203.2 
ลิตร/นาที มอเตอรปม 1 แรงมา ไฟฟา 
220 โวลต ถังเก็บลมขนาดไมนอยกวา 
92 ลิตร จดัซื้อจากการสืบราคา
ทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑฯ ป 2561 

- 20,000.- - - กองชาง 

 
 
 
 
 

-2
4

- ผ.02
 

ผ.08
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 แผนงานการศึกษา
ฯ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือติดตั้งในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
สองศนูย เพ่ือใหเด็ก
มีสมาธิและ
พัฒนาการท่ีดีในการ
เรียนรู 

จัดซื้อพัดลมขนาดใบพัด 16 น้ิว    

จํานวน  12 ตัวเพ่ือติดตั้งในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานขามเตี้ยและบานดงบัง

จัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาดเพราะ

ไมมีในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 

2561 

- 14,400.- - - กองการศึกษา
ฯ 

15 แผนงานการศึกษา
ฯ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และความ
สะดวกคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะทํางานแบบสามลิ้นชัก 2 ขาง 

จัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาดเพราะ

ไมมีในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 

2561 

- 5,500.- - - กองการศึกษา
ฯ 

16 แผนงานการศึกษา
ฯ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และความ
สะดวกคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  แบบ1)เกาอ้ีบุนวม 

2) มีพนักผิงหลัง  
3) ลอเลื่อนปรับระดับได 
4) มีท่ีพักแขนท้ังสองขาง จัดซื้อจากการ

สืบราคาทองตลาดเพราะไมมีในราคา

มาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- 1,500.- - - กองการศึกษา
ฯ 

-2
5

- 

ผ.08
 



 

บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17 แผนงานการศึกษา
ฯ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และความ
สะดวกคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ   มี

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 2 แกนหลัก  มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz 

หรือดีกวาจํานวน1หนวย ,มี

หนวยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB ,มี

หนวยความจําจดัเก็บขอมลู ( Hard 

Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 

state Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน  1 หนวย ,มี DVD-RW 

หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย ,มีชอง

เช่ือมตอระบบเครือขาย   

- 18,000.- - -  

-2
6- 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 แผนงานการศึกษา
ฯ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และความ
สะดวกคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

(Network Interface ) แบบ 

10/100/1000 Base –T หรือดกีวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง ,มีชอง

เช่ือมตอ ( Interface) แบบ  USB 2.0 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง ,มี

แปนพิมพและเมาส ,มีจอภาพแบบ LED  

หรือดีกวา Contrast Ratio ไมนอยกวา 

600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 

น้ิว   จํานวน 1  หนวย จัดซื้อจากการ

สืบราคาทองตลาดเพราะไมมีในราคา

มาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- - - - สํานักงานปลัด 

-2
7

- 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

18 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
โรงงาน 

เพ่ือใชในการ
ปรับแตงภูมิทัศน
และอ่ืนๆท่ีจําเปน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเลื่อยยนตนํ้าหนัก 3.9 kg ขนาด
โซไมนอยกวา 3/8 น้ิว pmmc 3 แผน
บังคับโซ ความจุถังนํ้ามันไมนอยกวา   
0.25 ลติร ความจุถังนํ้ามันโซไมนอย
กวา 0.15 ลิตร HF/CB กันนํ้า จัดซื้อ
จากการสืบราคาทองตลาดเพราะไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- 25,900.- - - สํานัก 

งานปลัด 

 

-2
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- 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงาน  สวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 แผนงานสวัสดิการ
และสังคม 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
เผยแพรและ
โฆษณา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

จัดซื้อกลองดิจติอล DSLR มีความความ
ละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล 

จอแสดงผล LCD แบบปรับหมุนได มีขนาด
ไมนอยกวาขนาด 3.0" สามารถถายภาพ
ตอเน่ือง ได สามารถถาย VDO Full HD 

สามารถรองรับการใชงานการด SD ได ใช
แบตเตอรี่แบบ LP-E8 เลนสมือหมนุ สามารถ
ถอดเปลี่ยนไดจดัซื้อจากการสืบราคา
ทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑฯ ป 2561 

- 25,900.- - - กองสวัสดิการ
ฯ 

20 แผนงานสวัสดิการ
และสังคม 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
เผยแพรและ
โฆษณา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

จัดซื้อโนตบุค CPU (ซีพียู)ไมต่ํากวา : Intel 

core i5 VGA (การดจอแยก)ไมต่ํากวา : (2GB 

GDDR5) RAM (แรม)ไมต่าํกวา : 4 GB DDR4 

Harddisk (ฮารดดิสก) ความจุไมต่ํากวา : 1 

TB 5400 RPM Display (จอ) : ไมต่าํกวา14 

น้ิว ความละเอียด 3200x1800 

จัดซื้อจากการสืบราคาทองตลาดเพราะไมมี
ในราคามาตรฐานครุภณัฑฯ ป 2561 

- 20,000.- 20,000.- - กองสวัสดิการ
ฯ 

-2
9
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัมนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

          
ผ.07 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

  จํานวน 
 

งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  

    
 

  
 

  
 

  
 

    

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป -  -  10    1,801,000.00  6     729,000.00  4     279,000.00  20    2,809,000.00  

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน -  -  1         20,000.00  1       20,000.00  1       20,000.00  3         60,000.00  

3. แผนงานสาธารณสุข -  -  13       290,000.00  13     290,000.00  13     290,000.00  39       870,000.00  

4. แผนงานการศึกษา -  -  5         39,400.00  -  -  -  -  5         39,400.00  

5. แผนงานสังคมสงเคราะห -  -  3       160,000.00  3     160,000.00  3     160,000.00  9       480,000.00  

6. แผนงานเคหะและ -  -  22  14,399,249.00  9  3,900,000.00  4  6,000,000.00  35  24,299,249.00  

ชุมชน   
 

  
 

  
 

  
 

    

7. แผนงานสรางความเขมแข็ง - - 2         43,900.00  1       18,000.00  1       18,000.00  4         79,900.00  

ชุมชน - -   
 

  
 

  
 

    

รวม -  -  56  16,753,549.00  33  5,117,000.00  26  6,767,000.00  115  28,637,549.00  

           



 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เร่ือง  ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๓  
*************************** 

 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๓  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๙  โดยสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาดังกลาว  ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๖  
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  และนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดอนุมัติรางแผน
ดังกลาว  เมื่อวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 
๕ ขอ ๒๔  ขอ ๒๕  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําแผนพัฒนาไป
ใชไดอยางถูกตอง  รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓  (รายละเอียดตาม  ผ.๐๑,  ผ๐๒,  ผ๐๘   ท่ีแนบทายประกาศน้ี)  โดยใหมีผลนับตั้งแต  ณ 
วันประกาศเปนตนไป  ท้ังน้ี  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ณ  ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  หมูท่ี ๔  ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒   
      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
 

    (ลงช่ือ) 
                (นายสมปอง  จันปญญา) 

                  นายกองคการบริหารสวนตาํบลหวยยาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


