
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 

******************************************* 

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูล 

และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง

ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

      ในการนี้  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 

การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (เดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)  มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ

บริหารจัดการอบต.หวยยาง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ของอบต.หวยยาง  

    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม 

ข. พันธกิจ ของอบต.หวยยาง  

    1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม  

    2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน  

    3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและน้ําเสีย  

    4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

7. ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 

8. ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 

9. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

11. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 



ง. การวางแผน 

อบต.หวยยาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวใน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน อบต.หวยยาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี  

31 ตุลาคม 2559  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  4 ป(พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ

คุณภาพ 
52 2,275,000.00 52 2,310,000.00 52 2,155,000.00 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 21 700,000.00 21 700,000.00 21 700,000.00 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,530,000.00 19 4,900,000.00 19 4,640,000.00 

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคณุภาพชีวิต 15 14,266,400.00 15 14,266,400.00 15 14,356,400.00 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 
5 210,000.00 5 300,000.00 5 300,000.00 

ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 6 870,000.00 6 870,000.00 6 870,000.00 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
13 805,000.00 13 290,000.00 13 805,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 121 61,014,470.00 121 47,070,000.00 121 45,450,000.00 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
7 400,000.00 7 500,000.00 7 470,000.00 

รวม 263 85,340,870.00 264 71,476,400.00 264 70,016,400.00 

 

 

 

 



จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู

ในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 22,784,870 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 22 4,621,500 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 4 410,000 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 8,120,277 

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 5 12,935,400 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 0 0 

ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 1 50,000 

ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 2 210,000 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 109,000 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 3,353,500 

ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3 108,000 

รวม 83 29,917,677 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี้ 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการฝกอบรม 

สัมมนา และ ศึกษาดูงาน 

ของเจาหนาที่ทองถิ่น 

ผูบริหาร สมาชิก อบต. 

แมบาน และ

บุคคลภายนอก 

 300,000 เพิ่มประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน  

ฝกอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงาน 

ของเจาหนาที่ทองถิ่น ผูบริหาร 

สมาชิก อบต./อปพร./ผูนําหมูบาน

และบุคคลภายนอก 

2. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นตําบล

หวยยาง/แผนชุมชน 

 20,000.00 โครงการจัดประชุมประชาคม

เพอจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น/แผนชุมชน ทุก

หมูบาน และหนวยงานอื่น  

โครงการจัดประชุมประชาคมเพอ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น/แผนชุมชน 

ทุกหมูบาน และหนวยงานอื่น  

3. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

สํานักงาน  

 570,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเชน

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไมบรรทัด ยางลบ น้ําด่ืม

บริการประชาชนฯลฯ  

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานทั้ง ๖ สวน 

4. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน

บานงานครัว  

 30,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว เชนแปรง ไมกรวด ชอน 

ซอม ถวยชาม แกวน้าํ ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชใน

สํานักงาน อบต.หวยยาง 

5. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟา

และวิทย ุ

 70,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

เชนฟวส ปล๊ัก สวิตชไฟฟา 

หลอดไฟฟาฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุเพือ่ใชใน

สํานักงาน อบต.หวยยาง 

6. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

กอสราง 

 100,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชนสี 

แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย 

สังกะสี กะเบื้อง ตะปู คอน 

ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพื่อใชใน

สํานักงาน อบต.หวยยางและทั้ง 12 

หมูบาน 

7. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

 80,000.00 เพื่อปองกัน กําจัด ทําลาย

แหลงเพาะพันธยุงลาย,ยาพษิ

สุนัขบา ฯลฯ 

ทุกหมูบาน ภายในตําบลหวยยาง 

8. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

เชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

 110,000.00 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง สําหรับ

รถยนต อบต. เคร่ืองตัดหญา 

ฯลฯ 

รถยนต อบต. หวยยาง เคร่ืองตัด

หญา ฯลฯ 

9. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ยานพาหนะและขนสง 

 30,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง เชนแบตเตอร่ี ยาง

นอก ยางใน เพลา หวัเทียน 

ไขควงฯลฯ 

รถยนต รถจักรยานยนต รถกระเชา

ไฟฟา อบต.หวยยาง 

10. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

การเกษตร 

 10,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

เชน สารเคมีปองกันและจํา

จัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุ

พืช ปุย อุปกรณในการ

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ใน อบต.หวย

ยาง 



ขยายพันธุฯลฯ 

11. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร 

 60,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 

หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับ

ผงหมึกเคร่ืองพิมพแบบ

เลเซอร เมา ฯลฯ 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรในสํานักงาน 

อบ.หวยยาง ทั้ง ๖ สวน 

12. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธี 

 9,000.00 เพื่อใหการบริหารงาน

ระหวาง อบต.กับอาํเภอบวั

ใหญและหนวยงานอื่นมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สรางความสามัคคีและไดทํากิจกรรม

รวมกัน หลายหนวยงาน 

13. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการพัฒนาทองถิ่น

รวมใจกําจัดผักตบชวา 

ประชามีสวนรวม 

 60,000.00 เพื่อกําจัดผักตบชวา ทั้ง 12 หมูบาน 

14. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม และพัฒนา

บุคลากร องคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 

 50,000.00 เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม 

และพัฒนาบุคลากร องคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง 

ทั้ง 12 หมูบาน 

15. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการต้ังจุดบริการ

ประชาชนตามเทศกาลป

ใหมและเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก 

16. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม และพัฒนา

บุคลากร องคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึก 

ใหคณะผูบริหาร/ ส.อบต./

ขาราชการและพนกังานจาง

ทุกคนมีความเขาใจคุณธรรม

และจริยธรรม และมีทัศนคติ

ที่ดีในการทํางานและการอยู

รวมกันในสังคม  

คณะผูบริหาร/ส.อบต./ขาราชการ 

และพนักงานจาง องคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 

17. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการต้ังจุดบริการ

ประชาชนตามเทศกาลป

ใหมและเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการและใหความ

ชวยเหลือประชาชนผูมารับ

บริการในเทศกาลปใหมและ

เทศกาลสงกรานต  

ประชาชนผูสัญจรไปมา 

18. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 

บําบัดทุกข บํารุงสุข 

 40,000.00 เพื่อออกใหบริการนอกพื้นที่

แกประชาชนตําบลหวยยาง 

เชนการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 

การจัดทําแผน รวมไปถึงการ

รวมกับจังหวัดและอาํเภอ 

ตามโครงการอําเภอคล่ืนที ่ 

ทั้ง 12 หมูบาน 

19. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

โครงการอบรมและ

รณรงคปองกัน

 30,000.00 เพื่อรวมมื้อกับอําเภอบัวใหญ

และสถานีตํารวจอาํเภอบวั

ใหญปองกันและรณรงค

เยาวชนและประชาชนตําบลหวยยาง 



ประสิทธิภาพคุณภาพ ปราบปรามยาเสพติด ปองกันและปราบปรามยา

เสพติด 

20. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการจัดต้ังสถานที่

กลาง?ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น?อ.

บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 15,000.00 เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกแหง อ.บวัใหญ 

จัดทําโครงการและขอรับการ

สนับสนุนจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอบวัใหญทั้ง 10 

แหงๆละ15,000 บาท และอบต.หวย

ยางต้ังสมทบ 15,000บาท 

21. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่๑ บาน

ดานชาง  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดานชาง หมูที ่1 

22. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่2 บาน

ดอนกระชาย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดอนกระชาย 

หมูที่ 2 

23. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่3 บาน

หวยยาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานหวยยาง หมูที่ 3 

24. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่4 บาน

ขามเต้ีย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานขามเต้ีย หมูที่ 4 

25. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่5บาน

หวยครอ 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

26. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่6 บาน

ดงบัง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดงบัง หมูที ่6 

27. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่7 บาน

เกาง้ิว  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

ประชาชนในหมูบานเกาง้ิว หมูที่ 7 

28. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่8 บาน

บุไทย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานบุไทย หมูที ่8 



29. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่๑0 

บานสระไผ  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานสระไผ หมูที่ 10 

30. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่11 

บานดงสวาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดงสวาง หมูที่ 

11 

31. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่12

บานหนองไผงาม 

 20,000.00 ประชาชนในหมูบานนองไผ

งาม หมูที่ 12 

ประชาชนในหมูบานนองไผงาม หมูที่ 

12 

32. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม

แนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่9 บาน

หนองหญาปลอง 

 20,000.00 ประชาชนรอยละ 50 มี

สุขภาพและคุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

อุดหนนุดานสาธารณสุขตามแนว

พระราชดําริ บานหนองหญาปลอง 

หมูที่ 9 

33. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ ของโรงเรียนทั้ง 

6 แหง และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 แหง 

 80,000.00 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

34. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการ

เรียนรูนอกหองเรียนใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม จํานวน 1 คร้ัง 

35. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีรดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุ ในวัน

สงกรานต 

 120,000.00 เพื่อสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคง

อยูตลอดไป 

ทุกหมูบาน 

36. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม

ประเพณีบุญทอดเทียน

โฮม 

 80,000.00 เพื่อสงเสริมประเพณีของ

ตําบลหวยยางคือบุญทอด

เทียนโฮม 

ทุกหมูบาน 

37. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

อุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) ตามโครงการ

อาหารกลางวันสําหรับ

โรงเรียนในเขตตําบลหวย

ยาง 6 แหง  

 2,096,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขตตําบลหวยยาง 

และเพื่อใหเด็กนักเรียนทกุคน

ไดรับอาหาร 

เด็กนักเรียนรอยละ ๑๐๐ไดรับ

อาหารกลางวัน 

38. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการงาน

ฉลองชัยชนะทาวสุระ

นารี/บัวไหมบัวใหญ 

 40,000.00 เพื่ออุดหนุนอําเภอบวัใหญใช

โครงการงานฉลองชัยฯ เพื่อ

รําลึกถึงวีรกรรมทาวสุระนารี  

ปละ 1 คร้ัง 



39. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต 6 

แหง 

 120,000.00 อุดหนุนโรงเรียนในเขต 6 

แหง  

6 แหง 

40. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ สวัสดิการเบีย้

ยังชีพผูสูงอาย ุ

 9,553,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 1,144 คน 

41. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ 

 3,206,400.00 สงเสริมสวัสดิการ 251 คน 

42. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูติดเชื้อ HIV 

 36,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 2 คน 

43. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการออมวันละ 1 

บาท ทั้ง 12 หมู  

 20,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการใหกับ

ประชาชนผู เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมให

สมาชิก/ประชาชนมกีารออม

เงิน 

จัดสวัสดิการใหกบัประชาชนผู เกิด 

เจ็บ เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมให

สมาชิก/ประชาชนมกีารออมเงิน ทั้ง 

12 หมู 

44. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

(สปสช.) 

 124,960.00 เพื่อสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ(สปสช.) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

45. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ตําบลหวย

ยาง 

 50,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูสูงอาย ุ

ใหมีโอกาสอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆใหกับ

ผูสูงอายุ ใหมีอาชีพ มีรายได และให

ใชชีวิตอยางมีความสุข 

46. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ตําบลหวย

ยาง 

 40,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูพิการ

และผูดอยโอกาส ใหมีโอกาส

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

และเทาเทียม 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆใหกับผู

พิการและผูดอยโอกาส ใหมีอาชพี มี

รายได และใหใชชีวิตอยางมีความสุข 

47. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม 

โครงการสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 12 

หมูบาน 

 50,000.00 เพื่อสรางอาชีพ สรางรายได

ใหกับประชาชน  

ทุกหมูบาน 

48. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม 

โครงการฝกอาชีพ ใหกับ

ประชาชน ทั้ง 12 

หมูบาน 

 50,000.00 เพื่อฝกอาชพีใหกับผูวางงาน

และผูมีรายไดนอยตองการ

อาชีพเสริม 

ฝกอาชีพตางๆใหกับประชาชนใน

ตําบลหวยยาง ทั้ง 12 หมูบาน 

49. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและนันทนาการ 

โครงการจัดกิจกรรมการ

แขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติด ของ อบต.หวยยาง 

 150,000.00 เพื่อสรางความสามัคคี 

ภายในตําบลหวยยาง และ

ปองกันยาเสพติด 

ทุกหมูบาน 

50. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและนันทนาการ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา   80,000.00 จัดซ้ือวัสดุกีฬา เชน ลูก

ฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล 

ผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ 



ตะกรอ ไมแบดมินตัน ฯลฯ 

51. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและนันทนาการ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

 448,340.00 เพื่อสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวันศูนยฯ2

แหง), (คาจัดการเรียนการ

สอน), (คาหนังสือเรียน, คา

อุปกรณการเรียน, คา

เคร่ืองแบบนักเรียน, คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ลด

ภาระคาใชจายผูปกครอง  

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง 

52 ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดการน้ําตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง(ธนาคารน้ําใต

ดิน 

  ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ เทิด

ไท องคราชัน ภายในตําบล

หวยยาง 

ดงบัง-ดงสวาง 

53 ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุ

กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.) 

  อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

ทุกหมูบาน 

54. ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ รวมใจภักด์ิ

รักพื้นที่สีเขียว ภายใน

ตําบลหวยยาง 

 29,500.00 ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ เทิด

ไท องคราชัน ภายในตําบล

หวยยาง 

ทุกหมูบาน 

55. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางกอสราง

ถนน คสล. บานดานชาง 

หมูที่ 1(ซอยบานายแกว 

ไมกลาง-บานนางเล็ก 

ฝอยสูงเนิน 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และ

พื้นที่ใกลเคียงสามารถสัญจร

ไป-มา สะดวกสบาย 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน 

คสล. ดังนี้ -สายหนาวัดบานดานชาง 

?บานนายอุดร จัดนอก ขนาดกวาง 

5.00 เมตร หนา 0.15 ม.ยาว

ประมาณ 1,000.00 ม. -สายจาก

หมูบาน-รร.บานดานชาง ขนาดกวาง 

5.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาวประมาณ 

500.00 ม. ทุกสายกอสรางตามแบบ 

อบต.หวยยางกาํหนด 

56. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการสรางร้ัวรอบที่

ทําการ อบต.หวยยาง 

ดานทิศตะวันออก 

 119,300.00 สวยงามเปนระเบียบเปน

สัดสวน 

 

57. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการเทลานคอนกรีต

หนาสํานักงานหลังใหม 

อบต.หวยยาง 

 240,700.00 เพื่อใหประชาชนมคีวาม

สะดวก 

กอสรางลาน คสล.ขนาด หนา 10 

เมตร ปริมาณพื้นที่ดําเนินการไมนอย

กวา 484.00 ตารางเมตรกอสราง

ตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 

58. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางปายที่

ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 

 230,000.00 เพื่อใหประชาชนมีที่กกัเก็บ

น้ําไวใชในฤดูแลง 

กอสรางปายที่ทาํการ ขนาดยาว 6 

เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 12.00 ตารางเมตร 



กอสรางตามแบบ อบต.หวยยาง

กําหนด 

59. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้าํคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดานชาง หมูที่ 

1 (จากศาลากลาง

หมูบานหนองไผงาม-

ศาลาทางเขาหมูบาน) 

 164,800.00  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง  

0.45 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  ลึก  

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 90.00 

ตารางเมตร  รายละเอยีดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด

  

60. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้าํคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดานชาง หมูที่ 

1 (จากบานนายวิรัตน 

ตัวสระเกษ-บานนางลี 

เกษนอก) 

 171,100  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง  

0.45 เมตร  ยาว 210.00 เมตร  ลึก  

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 94.50 

ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่กําหนด  

61. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง บานดอนกระชาย 

หมูที่ 2 (สายบานดอน

กระชาย-บานโนนประดู 

ต.ขุนทอง) 

 179,220.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยดําเนินการลงพื้นทางลูกรัง  กวาง 

5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.60 เมตร พรอมดําเนินการ

เกล่ียบดทับแนน หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา 10,000.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

62. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

 โครงการกอสรางถัง

น้ําประปาหมูบาน บาน

หวยยาง หมูที ่3 

 334,800.00 แกไขปญหาภัยแลง โดยดําเนินการกอสรางถังแชมเปญ

ระบบประปาหมูบาน ขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พรอมวาง

ทอพีวีซี ขนาด Dia 3 นิ้ว ชั้น 8.5 

ระยะทาง 50.00 เมตร รายละเอยีด

ตามปริมาณงานและแบบแปลน

กําหนด 

63. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการเจาะบอน้าํ

ระบบประปาหมูบาน 

บานหวยยาง หมูที่ 3 

 50,000.00 แกไขปญหาภัยแลง ดําเนินการเจาะบอบาดาลระบบ

ประปาหมูบาน ขนาดบอ 6นิ้ว ความ

ลึก 60.00 เมตร พรอมใสทอกันทรุด

และทอสกรีน พีวีซี ชั้น 8.5 Dia 6 

นิ้ว จาํนวน 15 ทอน รายละเอยีด

ตามปริมาณงานและแบบแปลน

กําหนด 

64. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายทอเมน

ระบบประปาหมูบาน 

บานขามเต้ีย หมูที่ 4 

(จากบานนางบุญมี ถม

กลาง-บานนางบัวบาน 

สุขสรอย) 

 66,300.00 ใหประชาชนมีน้ําประปาใช

ครบครัวเรือน 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบ

ประปา พีวีซี.ขนาด Dia 2 นิ้ว 

ระยะทาง 400.00 เมตร พรอมฝง

กลบทอ และติดต้ังประตูปด-เปด 

จํานวน 4 จุด รายละเอยีดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 

65. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายทอเมน

ระบบประปาหมูบาน 

บานหวยครอ หมูที ่5 

 240,000.00 ปรับปรุงระบบประปาเพื่อให

ใชงานไดดีขึ้น 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบ

ประปา พีวีซี.ขนาด Dia 4 นิ้ว 

ระยะทาง 600.00 เมตร พรอมฝง



กลบทอ และติดต้ังประตูปด-เปด 

จํานวน 3 จุด รายละเอยีดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 

66. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการวางทอระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานดงบัง หมูที่ 6 (บาน

นางอุทิศ-บานนายสุพิน 

แสงวันดี) 

 317,700.00 การคมนาคมสะดวก โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 

ขนาด ศก.0.60 เมตร รวมระยะทาง 

210.00 เมตร พรอมบพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 22 บอ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

67. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดต้ังระบบ

เสียงตามสายหมูบาน 

บานเกาง้ิว หมูที่ 7 

 245,000.00 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ที่ถูกตอง 

ดําเนินการติดต้ังระบบเสียงตามสาย

ภายในหมูบาน พรอมหอกระจายขาว 

จํานวน 3. หอ รายละเอยีดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด 

68. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานบุไทย 

หมูที่ 8 (สายหนาบาน

นายกาํพล สุวิชัย) 

 62,100.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 120.00 ตาราง ลงไหล

ทางดินถมตามสภาพ รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลน

กําหนด 

69. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานบุไทย 

หมูที่ 8 (สายหนาบาน

นางทองใบ จําปาเล็ก) 

 96,300.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 172.00 ตารางเมตร ลง

ทอ คศล.ขนาด ศก.0.30 เมตร 

จํานวน 9 ทอนพรอมบพัก ขนาด 

0.50x0.70 เมตร จํานวน 1 บอและ

ลงไหลทางดินถมตามสภาพ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

70. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางร้ัวที่ทําการ

องคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง(ดานทิศ

ตะวันออก) 

 40,000.00 เพื่อความเปนระเบียบและ

เปนสัดสวน 

ดําเนินการกอสรางร้ัวดานทิศ

ตะวันออก ยาว 26.00 เมตร สูง 

2.00 เมตร กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่

กําหนด 

71. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

หญาปลอง หมูที ่9 (สาย

บานนายสถาพร โคตะลี) 

 318,600.00 การคมนาคมสะดวก ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

72 ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานสระไผ 

หมูที่ 10 (บานสระไผ-

 329,300.00  ดําเนินการผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 1,130.00 ตารางเมตร ลง



บานขามเต้ีย)  ไหลทางดินถมตามสภาพ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

73  โครงการกอสรางขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดงสวาง หมูที่ 

11(วัดบานดงบัง-บาน

นางอมร ชนะดี) 

 316,200.00 น้ําไมทวมขัง ดําเนินการผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร 

ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกาํหนด 

74. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

คาออกแบบ คาควบคุม

งานที่จายใหแกเอกชน 

นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก  

 50,000.00 เพื่อจายคาออกแบบ คา

ควบคุมงานที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก  

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุม

งานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล 

หรือบุคคลภายนอก เพือ่ใหไดมาซ่ึง

ส่ิงกอสราง  

75. ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการต้ังจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอบุัติ 
เหตุในชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต  

 60,000.00 บริการประชาชน ทุกหมูบาน 

76 ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการอบรมรณรงค
ปองกันปราบปรามยา
เสพติด 

 20,000.00 ใหความรูในการหางไกลยา

เสพติด 

ทุกหมูบาน 

77 ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุน”ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น"อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา 

 18,000.00 อุดหนุนศูนยชวยเหลือฯ อบต.บัวใหญ 

78 ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม 

 25,000.00 เปนขวัญกําลังใจใหกับ อป

พร. 

อปพร. 

79 ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค 

 2,500,000.00 จัดซ้ือรถบรรทุกน้ําขนาด 6 

ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอก

สูบไมตํ่ากวา 6,000 ซีซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ.  ผลการดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ีไดบรรจุ

ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 

จํานวน      โครงการ  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

22 26.50 4,621,500 10.74 4 18.18 330,000 7.14 

        

2.ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข 

4 

 

4.81 

 

410,000 0.95 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 0 

3.ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

26 31.32 8,120,277 18.88 10 38.46 2,732,940 33.64 

4.ยุทธศาสตรดาน
สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

5 6.02 12,935,400 30.08 0 0 0 0 

5.ยุทธศาสตรดานเกษตร
อินทรีย 

1 1.20 50,000 0.11 0 0 0 0 

7.ยุทธศาสตรดานการกีฬา
และนันทนาการ 

2 2.40 210,000 0.48 0 0 0 0 

8.ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

4 4.81 109,000 0.25 0 0 0 0 

9.ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

16 19.27 3,353,500 7.79 9 56.25 1,511,000 45.06 



10.ยุทธศาสตรดานความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

3 3.61 108,000 0.25 1 33.3 60,000 55.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง 

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 

*************************** 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดใหองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชน

ทราบ   รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

กา ร จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 

30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายใน

สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด ประกาศโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ในการนี้  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวย 

ยาง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หวยยาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3รอบ

เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563  ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.หวยยาง ณ  สํานักงาน อบต.หวยยาง ๑๖๓ หมูท่ี ๔  ตําบลหวยยาง  

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔ – ๗๕๖๒๖๒        

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

(นายสมปอง  จันปญญา) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

 

 



 

 


