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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัด
นครราชสีมา 30120 

 
 
 

 
 
 



 
ประกาศ อบต.หวยยาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หวยยาง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.หวยยาง  
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม " 
ข. พันธกิจ ของอบต.หวยยาง  
    1. จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม  
    2. บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน  
    3. สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและนาเสีย  
    4. สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน  
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
    ดานการสาธารณสุข 
 
    ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
    ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 



    ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
 
    ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
 
    ดานกีฬาและนันทนาการ 
 
    ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
    ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ง. การวางแผน 
    อบต.หวยยาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
    อบต.หวยยาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จําน
วน 

งบประมา
ณ 

จําน
วน 

งบประมา
ณ 

จําน
วน 

งบประมาณ 
จําน
วน 

งบประมาณ 
จําน
วน 

งบประมาณ 

ดานการ
บริหาร
ราชการให
มี
ประสิทธิภา
พและ
คุณภาพ 

11 
1,039,00

0.00 
11 

1,089,00
0.00 

13 
1,759,00

0.00 
13 

1,159,00
0.00 

13 
1,159,00

0.00 

ดานการ
สาธารณสุข 

16 
440,000.

00 
16 

440,000.
00 

16 
590,000.

00 
17 

440,000.
00 

17 
620,000.

00 

ดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 
2,470,00

0.00 
25 

4,294,00
0.00 

25 
5,224,00

0.00 
25 

4,924,00
0.00 

25 
4,924,00

0.00 

ดาน
สวัสดิการ

9 
13,342,4

00.00 
9 

13,442,4
00.00 

10 
17,560,0

00.00 
10 

18,560,0
00.00 

10 
19,560,0

00.00 



สังคมและ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 

ดาน
เศรษฐกิจ 
พาณิช
กรรม และ
อุตสาหกรร
ม 

3 
60,000.0

0 
3 

60,000.0
0 

4 
380,000.

00 
4 

380,000.
00 

5 
430,000.

00 

ดาน
เกษตรกรร
ม เกษตร
อินทรีย 

1 
60,000.0

0 
1 

60,000.0
0 

4 
280,000.

00 
4 

280,000.
00 

4 
280,000.

00 

ดานกีฬา
และ
นันทนาการ 

2 
170,000.

00 
2 

170,000.
00 

2 
200,000.

00 
2 

200,000.
00 

2 
200,000.

00 

ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

3 
60,000.0

0 
7 

183,000.
00 

9 
760,000.

00 
9 

760,000.
00 

9 
760,000.

00 

ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

1 0.00 3 
5,000,00

0.00 
19

6 
166,396,

180.00 
17

0 
180,046,

120.00 
14

6 
166,118,

360.00 

ดานความ
ม่ันคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

7 
345,000.

00 
7 

345,000.
00 

11 
760,000.

00 
10 

610,000.
00 

10 
610,000.

00 

16รวม 78 
17,986,4

00.00 
84 

25,083,4
00.00 

29
0 

193,909,
180.00 

26
4 

207,359,
120.00 

24
1 

194,661,
360.00 

 จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ 4,630,892 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 



ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 9 480,000.00 

ดานการสาธารณสุข 14 230,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 3,595,892.00 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 0.00 

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม - - 

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 2 60,000.00 

ดานกีฬาและนันทนาการ 1 150,000.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 115,000.00 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8 0.00 

ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4 0.00 

รวม 61 4,630,892.00 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการ
ฝกอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน
ของคณะ
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
ตําบล 
พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง 
ผูนําชุมชน 
และผู
สังเกตการณ 

300,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ความรูมาพัฒนา
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1 

2.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
พัฒนา
บุคลากร 
องคการ

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึก ให
คณะผูบริหาร/ 
ส.อบต./
ขาราชการและ
พนักงานจางทุก

คณะผูบริหาร/
ส.อบต./
ขาราชการ 
และพนักงาน
จาง องคการ
บริหารสวน



บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

คนมีความเขาใจ
คุณธรรมและ
จริยธรรม และมี
ทัศนคติท่ีดีใน
การทํางานและ
การอยูรวมกันใน
สังคม  

ตําบลหวยยาง 

3.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัด
ประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ินตําบล
หวยยาง/แผน
ชุมชน 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน 

12 

4.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดทํา
แผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินของ
องคการ
บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

0.00 
สวนการคลัง, 
กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพ่ือปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสินของ 
อบต. 

1 

5.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการ
พัฒนาทองถ่ิน
รวมใจกําจัด
ผักตบชวา 
ประชามีสวน
รวม 

60,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือกําจัด
ผักตบชวา 

12 

6.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
กฎหมาย
ชาวบาน 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผูนําชุมชน 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง 
ผูนําหมูบาน
และประชาชน
ผูสนใจ  

7.  
ดานการบริหาร
ราชการใหมี

โครงการอบรม
เสริมสรางการ

30,000.00 
สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก

เพ่ือใหการ
ประชาชนผูสนใจ

ฝกอบรม
ประชาชน



ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

มีสวนรวมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
ตําบลหวยยาง 

ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เขาใจในระบอ
ประชาธิปไตย 
อยางแทจริง 

ผูสนใจ จํานวน 
12 หมูบาน 

8.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการ
อุดหนุนการจัด
งานรัฐพิธี 
(อุดหนุนท่ีทํา
การอําเภอบัว
ใหญ) 

0.00 

สํานกัปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหการ
บริหารงาน
ระหวาง อบต.กับ
อําเภอบัวใหญ
และหนวยงาน
อ่ืนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

1 

9.  

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี 
อบต.หวยยาง 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ตําบลหวยยาง 
เพ่ือดําเนินงาน
ตางๆ และ
สนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ 
ดังนี ้๑. 
สนับสนุนหนวย
งบริการหรือ
สถานบริการ 
หรือหนวยงาน
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี ๒. 
สนับสนุนกลุม
หรือองคกร
ประชาชน หรือ
หนวยอ่ืน  

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน 

10.  
ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

โครงการ
รณรงค
สงเสริมการไถ
กลบตอซังขาว  

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

อบรมใหความรู
เกษตรใหไดรับ
ความรูจาก
ประโยชนการไถ

เกษตรกร 12 
หมูบาน 



กลบตอซังขาว 

11.  
ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

โครงการ
สงเสริมวาน
เมล็ดพันธพืช
ทําปุยพืชสด 

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

อบรมใหความรู
การใชปุยพืชสด
จากเมล็ดพืชท่ี
สามารถนํามา
เปนปุยพืชสดได
เปนโครงการตอ
ยอดจากโครงการ
ไถกลบตอซังขาว 

เกษตรกร 12 
หมูบาน 

12.  ดานการสาธารณสุข 

โครงการ
รณรงคและ
สงเสริมการคัด
แยกขยะท่ีตน
ทาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 
- 12) 

0.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

1. เพ่ือลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน 2. ลด
ปญหามลพิษจาก
ขยะ 3. สราง
จิตสํานึกให
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรูจัก
วิธีคัดแยกและ
กําจัดขยะท่ี
ถูกตอง  

ภายในตําบล
หวยยาง 

13.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๑ บาน
ดานชาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๑) 

14.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๒ บาน
ดอนกระชาย 
(จํานวน ๓ 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๒) 



โครงการ) 

15.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๓ บาน
หวยยาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

หมูท่ี3 

16.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๔ บาน
ขามเตี้ย 
(จํานวน ๓ 
โครงการ)  

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๔) 

17.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๕ บาน
หวยครอ 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๕) 

18.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๖ บาน
ดงบัง (จํานวน 
๓ โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๖) 



19.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๗ บาน
เกาง้ิว (จํานวน 
๓ โครงการ)  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๗) 

20.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๘ บานบุ
ไทย (จํานวน 
๓ โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๘) 

21.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๙ บาน
หนองหญา
ปลอง (จํานวน 
๓ โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๙) 

22.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๑๐ บาน
สระไผ 
(จํานวน ๓ 
โครงการ)  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๑๐) 

23.  ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ

20,000.00 
สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน



ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๑๑ บาน
ดงสวาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๑๑) 

24.  ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 
หมูท่ี ๑๒ บาน
หนองไผงาม
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูบาน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 
๑๒) 

25.  ดานการสาธารณสุข 

โครงการอบรม
และใหความรู
เรื่องการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรู
ประชาชนเรื่อง
การปอกันโรค
ไขเลือดออก 

อบรมให
ความรู อสม.
และประชาชน
ท้ัง 12 
หมูบาน 

26.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพสภา
เด็กและ
เยาวชนตําบล
หวยยาง 

0.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

๑) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
ตําบลหวยยาง
ของ อบต. ตาม
ภารกิจอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือ
ประชาชน ๒) 
เพ่ือสงเสริมเด็ก
และเยาวชนไดมี
ความรู 
ความสามารถ 
และทํางาน
รวมกันใหเกิด
ประโยชนตอ
ตนเองและผูอ่ืน

เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลหวยยาง 



ได  

27.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศน
ศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 2 แหง 

20,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมและ
ปลูกฝงการ
เรียนรูนอก
หองเรียนใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 2 
ศูนย 

28.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนนุ
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหาร
กลางวัน)  

228,800.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ
องคการ
บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง  

29.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนนุ
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหาร
เสริมนม)  

1,126,392.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 

เพ่ือจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม) 

เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
ขององคการ
บริหารสวน
ตําบลหวยยาง
ท้ัง 2 แหง 
และโรงเรียน
ในเขตท้ัง 6 



กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

แหง  

30.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนคาใช
จาย
สถานศึกษา 
(คาหนังสือ
เรียน, คา
อุปกรณการ
เรียน, คา
เครื่องแบบ
นักเรียน, คา
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)  

33,900.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

๑) เพ่ือสนับสนุน
คาใชจาย
สถานศึกษา (คา
หนังสือ เรียน, 
คาอุปกรณการ
เรียน, คา
เครื่องแบบ
นักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) ๒) เพ่ือ
ลดภาระ
คาใชจายใหกับ
ผูปกครอง  

เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ
องคการ
บริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง  

31.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนคาใช
จาย
สถานศึกษา 
(คาจัดการ
เรียนการสอน) 

74,800.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. 
จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 2-5 
ป 1,700บาท/
คน 

2 

32.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร

372,000.00 
สวน
การศึกษา, 
กอง

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร

เด็กนักเรียน
ไดรับอาหาร 
ครบ ๕ หมู 



กลางวัน
โรงเรียนบาน
ดานชาง 

การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

กลางวันครบ 5 
หมู 

รอยละ ๑๐๐  

33.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบาน
หวยยาง 

240,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน 
(อุดหนุน
โรงเรียนบาน
หวยยาง) 

34.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบาน
ขามเตี้ย 

464,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน 
(อุดหนุน
โรงเรียนบาน
ขามเตี้ย) 



สํานัก
การศึกษา 

35.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบาน
ดงบัง 

440,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน 
(อุดหนุน
โรงเรียนบาน 
ดงบัง) 

36.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบาน
เกาง้ิว 

232,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน 
(อุดหนุน
โรงเรียนบาน
เกาง้ิว) 

37.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบาน
หนองหญา
ปลอง 

264,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู 

เด็กนักเรียน 
(อุดหนุน
โรงเรียนบาน
หนองหญา
ปลอง) 



วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

38.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงาน
ประเพณีบัว
ไหม-บัวใหญ 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 
- ม.12) 

100,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

1. เพ่ือสงเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยู
สืบไป 2. สราง
ความสามัคคีให
เกิดข้ึนกับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ 
อบต.  

ประชาชนทุก
หมูบานในเขต
พ้ืนท่ี และ
บุคลากรของ 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน
ราชการอ่ืน 

39.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 
ตําบลหวยยาง 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 
- 12) 

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผูสูงอายุให
ผูสูงอายุเห็น
คุณคาในตัวเอง 
ไมเปนภาระ
ลูกหลาน 

-สงเสริมอาชีพ
ดานตางๆ
ใหกับผูสูงอายุ
ใหมีอาชีพ มี
รายได 

40.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ
และ
ผูดอยโอกาส 
ตําบลหวยยาง 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 
- 12) 

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสเห็น
คุณคาในตัวเอง 
ไมเปนภาระ
ลูกหลาน 

-สงเสริมอาชีพ
ดานตางๆ
ใหกับผูพิการ
และ
ผูดอยโอกาส
ใหมีอาชีพ มี
รายได 



41.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝก
อาชีพใหกับ
ประชาชน 
ตําบลหวยยาง 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 
- 12) 

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประชาชน
ท้ัง 12 หมูบาน
ใหมีรายได ใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและ
สงเสริมการี
อาชีพ 

-สงเสริมอาชีพ
ดานตางๆ
ใหกับผู
ประชาชนใหมี
อาชีพ มีรายได 

42.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ใหกับผูติดเชื้อ 
-ผูปวยเอดส  

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยใหสามารถ
มีชีวิตอยูไดดวย
ตนเอง 

ผูปวยและผูติด
เชื้อเอดสใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
หวยยาง 

43.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ 
๑๐๐ 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ 

44.  
ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู
พิการ  

0.00 

สวน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูพิการใหมีการ
ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ ๑๐๐ 

45.  
ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการ
จัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน
ตานยาเสพติด 
(เสนอโดย ม.1 
-12) 

150,000.00 

สวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 

1. เพ่ือสงเสริม
การใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 2. 
มีความรูรัก
สามัคคีในหมู
คณะ  

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
หวยยาง 



กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สํานัก
การศึกษา 

46.  
ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลกู
หญาแฝก 

5,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปองกันการ
พังทลายของหนา
ดิน 

12 

47.  
ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลกู
ปาเฉลิม พระ
เกียรติ 

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหคนรูจัก
ประโยชนของปา
และมีสวนรวม
การอนุรักษปา
ภาวะโลกรอน 

พ้ืนท่ีสาธารณ 
ประโยชน ใน
เขตตําบล หวย
ยาง 

48.  
ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการ
จัดการน้ําตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(ธนาคารน้ําใต
ดิน) 

0.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

ฝกอบใหความรู
ดานการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือ
เอาไวใชใน
การเกษตร 
ในชวงฤดูแลง  

ประชาชน
ตําบลหวยยาง 

49.  
ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการ
อนุรักษพันธุ
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 

80,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือสืบสานพระ
ราชปณิธานใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุล
เดชทรงให
ความสําคัญและ
เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

ปาสาธารณะ 
ตลุกหิน บาน
ดงบัง-บานดง
สวาง 

50.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอน

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
? มา ไดสะดวก 

โดยทําการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว



กระชาย หมูท่ี 
2(สายบาน
ดอนกระชาย-
บานเพียไซย) 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

จราจรกวาง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 600.00 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอย
กวา 3,000 
ตารางเมตร 
พรอมลงทาง
ดินถมตาม
สภาพ 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนกําหนด 

51.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
ทอเมนระบบ
ประปา
หมูบาน บาน
ดานชาง หมูท่ี 
1 

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ําประปาใช
ครบทุกครัวเรือน 

ดําเนินการขุด
วางทอเมน
ระบบประปา
หมูบาน ขนาด
ทอพีวีซี Dia 3 
นิ้ว ระยะทาง 
1,600 เมตร 
พรอมฝงกลบ
ทอและติดตั้ง
ประตูปด-เปด 
ขนาด 3 นิ้ว 
จํานวน 8 จุด 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

52.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม

0.00 
สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง

การสัญจรไป-มา
สะดวก 

ดําเนินการ
กอสรางถนน 
คสล.ขนาดผิว



เหล็ก บานเกา
ง้ิว หมูท่ี 7 
สายทางเขาวัด
เกาง้ิว 

ชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

จราจรกวาง 
5.00 เมตร 
ยาว 245.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอย
กวา 
1,225.00 
ตร.ม.ลงไหล
ทางดินถมตาม
สภาพ 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

53.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางหอถัง
สูงแชมเปญ
และติดตั้ง
ระบบไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย(โซ
ลารเซลล) 
ระบบประปา
หมูบาน บานบุ
ไทย หมูท่ี 8 

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

แกไขปญหาภัย
แลง 

ดําเนินการ
กอสรางหอถัง
สูงแชมเปญ 
ขนาดความจุ 
15.00 ลบ.ม. 
สูง 15.00 
เมตร ขยาย
ทอพีวีซี ขนาด
ทอพีวีซี Dia 3 
นิ้ว ระยะทาง 
100 เมตร 
และขนาด
ทอพีวีซี Dia 2 
นิ้ว ระยะทาง 
150 เมตร 
พรอมฝงกลบ
ทอและติดตั้ง
ประตูปด-เปด 
ขนาด 3 นิ้ว 
จํานวน 1 จุด 
และติดตั้ง



ประตูปด-เปด 
ขนาด 2 นิ้ว 
จํานวน 2 จุด 
พรอมติดตั้ง
ระบบไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย(โซ
ลารเซลล) 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

54.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บาน
หนองหญา
ปลอง หมูท่ี 9 
จากบานนาง
พา สุริยะ-
ถนนลาดยาง
(หนาโรงเรียน) 

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

การสัญจรไป-มา
สะดวก 

ดําเนินการ
ปรับปรุงผิว
จราจร คสล.
ขนาดผิว
จราจรกวาง 
4.00 เมตร 
ยาว 240.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอย
กวา 960.00 
ตร.ม.ลงไหล
ทางดินถมตาม
สภาพ 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

55.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
ทอเมนระบบ
ประปา
หมูบาน บาน

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ําประปาใช
ครบทุกครัวเรือน 

ดําเนินการขุด
วางทอเมน
ระบบประปา
หมูบาน ขนาด



ดงสวาง หมูท่ี 
11 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ทอพีวีซี Dia 2 
นิ้ว ระยะทาง 
2,740 เมตร 
พรอมฝงกลบ
ทอและติดตั้ง
ประตูปด-เปด 
ขนาด 2 นิ้ว 
จํานวน 5 จุด 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

56.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
บานหวยครอ-
บานดงสวาง 

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
? มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 
5.00 เมตร 
ยาว 
2,138.00 
เมตร หนา 
0.15เมตร มี
พ้ืนท่ี คสล.ไม
นอยกวา 
10,690 
ตารางเมตร ลง
ไหลทางดินถม
ตามสภาพ 
กอสรางตาม
แบบและ
ปริมาณงานท่ี
กําหนด 

57.  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บาน

0.00 

สวนโยธา, 
กองโยธา, 
กองชาง, กอง
ชาง

การสัญจรไป-มา
สะดวก 

ดําเนินการ
กอสรางถนน 
คสล.ขนาดผิว
จราจรกวาง 



หนองไผงาม 
หมูท่ี 12 สาย
บานนางบัว
รอง จันทร
ทะเรนท-บาน
นางสุดใจ การ
ถาง 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

5.00 เมตร 
ยาว 350.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอย
กวา 
1,750.00 
ตร.ม.ลงไหล
ทางดินถมตาม
สภาพ 
รายละเอียด
ตามปริมาณ
งานและแบบ
แปลนท่ี
กําหนด 

58.  
ดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการอบรม
รณรงคปองกัน
ปราบปรามยา
เสพติด (เสนอ
โดยประชาคม 
ม.1 -12) 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหเยาวชน/
ประชาชนมี
ความรูและรวม
ปองกันการแพร
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/
ประชาชน หมู
ท่ี 1-12 

59.  
ดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการตั้งจุด
ตรวจและ
บริการ
ประชาชนลด
อุบัติ เหตุ
ในชวงเทศกาล
ปใหม และ
เทศกาล
สงกรานต 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.
1,12) 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1.ดําเนินการตาม
มาตรการแผน
ปองกัน 2.ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
สําคัญ  

ตั้งดานตรวจ / 
จุดท่ีพักรถใน
ตําบลหวยยาง 

60.  
ดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการวันอป
พร. 22 
มีนาคม (เสนอ

0.00 
สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือสรางความ
สามัคคีในหมู
คณะ 

อปพร.ตําบล 
หวยยาง 



โดยประชาคม 
ม.1 - 12) 

สํานกังาน
ปลัด อบต. 

61.  
ดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการ
อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวม
ในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือตั้งศูนย
ปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เปนศูนยกลาง
รับเรื่องราว
รองทุกขของ 
อปท.ท้ัง 11 
แหงเพ่ือ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.หวยยาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จํานวนเงิน 2,240,800 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จํานวน 7 โครงการ จํานวนเงิน 1,125,000 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ     

ดานการสาธารณสุข 
    

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 1,125,000.00 7 1,125,000.00 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
    

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
    

ดานกีฬาและนันทนาการ 
    

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    

ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน     

16รวม 7 1,125,000.00 7 1,125,000.00 

 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หวยยาง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร 
ช่ือโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหาร
กลางวัน) 

228,800.00 105,000.00 105,000.00 123,800.00 

2.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
ดานชาง 

372,000.00 214,000.00 214,000.00 158,000.00 

3.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
หวยยาง 

240,000.00 118,000.00 118,000.00 122,000.00 

4.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
ขามเตี้ย 

464,000.00 228,000.00 228,000.00 236,000.00 

5.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
ดงบัง 

440,000.00 214,000.00 214,000.00 226,000.00 

6.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
เกาง้ิว 

232,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 



7.  
ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบาน
หนองหญา
ปลอง 

264,000.00 130,000.00 130,000.00 134,000.00 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.หวยยาง บัวใหญ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จําน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จําน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จําน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จําน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.ดานการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

13 
1,159,00

0.00 
9 

480,00
0.00     

2.ดานการสาธารณสุข 17 
440,000.

00 
14 

230,00
0.00     

3.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 
4,924,00

0.00 
13 

3,595,8
92.00 

7 
1,125,0

00.00 
7 

1,125,0
00.00 

4.ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

10 
18,560,0

00.00 
6 0.00 

    

5.ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม 
และอุตสาหกรรม 

4 
380,000.

00 
- - 

    

6.ดานเกษตรกรรม เกษตร
อินทรีย 

4 
280,000.

00 
2 

60,000.
00     

7.ดานกีฬาและนันทนาการ 2 
200,000.

00 
1 

150,00
0.00     

8.ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9 
760,000.

00 
4 

115,00
0.00     

9.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 170 
180,046,

120.00 
8 0.00 

    



10.ดานความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

10 
610,000.

00 
4 0.00 

    

รวม 264 
207,359,

120.00 
61 

4,630,8
92.00 

7 
1,125,0

00.00 
7 

1,125,0
00.00 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.หวยยาง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงจอดรถ ท่ีทําการอบต.หวยยาง 
2.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคท่ีทําการ อบต.หวยยาง 
3.โครงการฝกอาชีพประชาชนตําบลหวยยาง 
4.โครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต./พนักงาน/ลูกจางและผูสังเกตการณ 

 

 



  

  

 
 
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง 

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
รอบเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 

*************************** 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดใหองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ   รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยกา ร จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปด ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 

ในการนี้  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวย 
ยาง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หวยยาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
3รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563  ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.หวยยาง ณ  สํานักงาน อบต.หวยยาง ๑๖๓ หมูท่ี ๔  
ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔ – ๗๕๖๒๖๒        

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

(นายสมปอง  จันปญญา) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 
 

 
 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.ห้วยยาง บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

