
 
ประกาศ อบต.หวยยาง 

เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

******************************************* 
    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให
ประชาชนในทองถิน่มีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป     ดังนั้นเพื่อการปฏบิัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.หวยยาง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.หวยยาง 
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม " 

ข. พันธกิจ ของ อบต.หวยยาง 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธภิาพและคุณภาพ 
    ดานการสาธารณสุข 
    ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
    ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
    ดานกีฬาและนันทนาการ 
    ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ดานโครงสรางพื้นฐาน 
    ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ง. การวางแผน 
    อบต.หวยยาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
    อบต.หวยยาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

11 1,039,000.00 11 1,089,000.00 13 1,759,000.00 13 1,159,000.00 13 1,159,000.00 

ดานการสาธารณสุข 16 440,000.00 16 440,000.00 16 590,000.00 17 440,000.00 17 620,000.00 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 2,470,000.00 25 4,294,000.00 25 5,224,000.00 25 4,924,000.00 25 4,924,000.00 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

9 
13,342,400.0

0 
9 

13,442,400.0
0 

10 17,560,000.00 10 18,560,000.00 10 19,560,000.00 

ดานเศรษฐกิจ 
พาณิชกรรม และ
อุตสาหกรรม 

3 60,000.00 3 60,000.00 4 380,000.00 4 380,000.00 5 430,000.00 



ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

1 60,000.00 1 60,000.00 4 280,000.00 4 280,000.00 4 280,000.00 

ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

2 170,000.00 2 170,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3 60,000.00 7 183,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

1 0.00 3 5,000,000.00 199 
167,896,180.0

0 
175 

182,096,120.0
0 

146 
166,118,360.0

0 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

7 345,000.00 7 345,000.00 11 760,000.00 10 610,000.00 10 610,000.00 

รวม 78 
17,986,400.0

0 
84 

25,083,400.0
0 

293 
195,409,180.0

0 
269 

209,409,120.0
0 

241 
194,661,360.0

0 
 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จาํนวน 57 โครงการ งบประมาณ 25,544,845 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 7 280,000.00 

ดานการสาธารณสุข 12 200,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 2,701,845.00 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 16,575,000.00 

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม - - 

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
 

- 

ดานกีฬาและนันทนาการ 1 50,000.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2 50,000.00 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 16 5,608,000.00 

ดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 2 80,000.00 

รวม 57 
25,544,845.00 

 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลการดําเนินงาน 

1. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการฝกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง ผูนํา
ชุมชน และผู
สังเกตการณ 

230,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

ความรูมาพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ยังไมดําเนินการ 

2. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวน

25,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึก ให
คณะผูบริหาร/ ส.อบต./ขาราชการ
และพนักงานจางทุกคนมีความ
เขาใจคุณธรรมและจริยธรรม และ

ยังไมดําเนินการ 



ตําบลหวยยาง มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและการ
อยูรวมกันในสังคม 

3. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ตําบลหวยยาง/แผน
ชุมชน 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพิ่มศักยภาพของชุมชน ยังไมดําเนินการ 

4. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลหวย
ยาง 

0.00 สํานัก/กองคลัง 
เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยสินของ อบต. 

ดําเนินการแลว 

5. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
เสริมสรางการมีสวน
รวมในระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชนตําบลหวย
ยาง 

25,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการประชาชนผูสนใจเขาใจ
ในระบอประชาธิปไตย อยาง
แทจริง 

ยังไมดําเนินการ 

6. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธี (อุดหนุน
ที่ทําการอาํเภอบวั
ใหญ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการบริหารงานระหวาง 
อบต.กับอําเภอบวัใหญและ
หนวยงานอื่นมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ดําเนินการแลว 

7. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.หวยยาง 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลหวยยาง เพื่อดําเนินงาน
ตางๆ และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ ๑. สนับสนุนหนวย
งบริการหรือสถานบริการ หรือ
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่๒. 
สนับสนุนกลุมหรือองคกร
ประชาชน หรือหนวยอื่น 

ดําเนินการแลว 

8. ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๑ 
บานดานชาง (จํานวน 
๓ โครงการ) 

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

9. ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๒ 
บานดอนกระชาย 
(จํานวน ๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

10
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๓ 
บานหวยยาง (จํานวน 
๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

11
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๔ 
บานขามเต้ีย (จํานวน 
๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

12
. 

ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน

0.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 



สาธารณสุข หมูที ่๕ 
บานหวยครอ (จาํนวน 
๓ โครงการ) 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

13
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๖ 
บานดงบัง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

14
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๗ 
บานเกาง้ิว (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

15
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๘ 
บานบุไทย (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

16
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๙ 
บานหนองหญาปลอง 
(จํานวน ๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

17
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๑๐ 
บานสระไผ (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

18
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๑๑ 
บานดงสวาง (จาํนวน 
๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

19
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่๑๒ 
บานหนองไผงาม
(จํานวน ๓ โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยังไมดําเนินการ 

20
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
2 แหง 

15,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการเรียนรู
นอกหองเรียนใหกบัศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ยังไมดําเนินการ 

21
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

293,265.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

22
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
เสริมนม) 

0.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

อยูระหวางดําเนินการ 

23
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คา

40,680.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑) เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
สถานศึกษา (คาหนังสือ เรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คาเคร่ืองแบบ

อยูระหวางดําเนินการ 



อุปกรณการเรียน, คา
เคร่ืองแบบนักเรียน, 
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) 

นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
๒) เพื่อลดภาระคาใชจายใหกับ
ผูปกครอง 

24
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน) 

96,900.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 2-5 ป 1,700บาท/คน 

อยูระหวางดําเนินการ 

25
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดานชาง 

441,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

26
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหวยยาง 

277,200.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

27
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานขามเต้ีย 

487,200.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

28
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดงบัง 

462,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

29
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานเกาง้ิว 

256,200.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

30
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนอง
หญาปลอง 

302,400.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 
หมู 

อยูระหวางดําเนินการ 

31
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณี
บัวไหม-บัวใหญ (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 
ม.12) 

30,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ใหคงอยูสืบไป 2. สรางความ
สามัคคีใหเกิดขึ้นกับประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 

อยูระหวางดําเนินการ 

32
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ตําบลหวยยาง (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 
12) 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูสูงอายุให
ผูสูงอายุเห็นคุณคาในตัวเอง ไมเปน
ภาระลูกหลาน 

อยูระหวางดําเนินการ 

33
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพกิาร
และผูดอยโอกาส 
ตําบลหวยยาง (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 
12) 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสเห็นคุณคาในตัวเอง 
ไมเปนภาระลูกหลาน 

อยูระหวางดําเนินการ 

34
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพใหกับผูติด
เชื้อ -ผูปวยเอดส 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือผูปวยใหสามารถมี
ชีวิตอยูไดดวยตนเอง 

อยูระหวางดําเนินการ 

35
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือรอยละ 
๑๐๐ 

อยูระหวางดําเนินการ 

36
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูพิการ
ใหมีการดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

อยูระหวางดําเนินการ 

37 ดานกีฬาและ โครงการจัดการแขงขัน 50,000.00 สํานัก/กอง 1. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางให  



. นันทนาการ กีฬาประชาชนตานยา
เสพติด (เสนอโดย ม.1 
-12) 

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เกิดประโยชน 2. มีความรูรัก
สามัคคีในหมูคณะ 

38
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติ 

20,000.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อใหคนรูจักประโยชนของปาและ
มีสวนรวมการอนุรักษปาภาวะโลก
รอน 

ยังไมดําเนินการ 

39
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

30,000.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนุรักษทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดชทรงใหความสําคัญ
และเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ยังไมดําเนินการ 

40
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการต้ังจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ลดอุบัติ เหตุในชวง
เทศกาลปใหม และ
เทศกาลสงกรานต 
(เสนอโดยประชาคม ม.
1,12) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.ดําเนินการตามมาตรการแผน
ปองกัน 2.ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

ดําเนินการแลว 

41
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อต้ังศูนยปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ดําเนินการแลว 

42 
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค บานเกา

ง้ิว หมูที่ 7 (ศาลา

ประชาคมหมูบาน) 

243,900.00 กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

43 
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยยาง หมูที่ 3 

สายขางวัด-บานนาย

มนเทียร  มรรคลม 

462,000.00 กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

อยูระหวางดําเนินการ 

  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

44 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดงบัง หมูที่ 6 
สายหนาวัดบานดงบัง
เชื่อมถนน คสล.สาย
กลางหมูบานดงบัง-ดง
สวาง 

324,000.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

45 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดอนกระชาย หมู
ที่ 2(สายบานดอน
กระชาย-บานเพียไซต) 

462,000.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

46 
ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานหวยครอ 
หมูที่ 5 สายแยกนา

281,000.00 
กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 



นายกิตติ หัสจะรวย-
ลําหวยยาง 

47 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนน
หินคลุก บานดงสวาง 
หมูที่ 11 บริเวณนา
นายเตรียม รักษาบุญ-
นานางเที่ยง เลขนอก
(ถนนสายดงสวาง-ทาง
ยุทธศาสตร) 

459,600.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

48 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานขามเต้ีย หมูที่ 4 

199,900.00 

กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

49 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว พรอม
ติดต้ังระบบเสียงตาม
สายภายในหมูบาน 
บานหวยครอ หมูที ่5 

126,000.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

50 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสราง
หองน้ํา และที่ลางหนา
แปรงพันสําหรับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดงบัง หมูที่ 6 

251,000.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

51 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงทาง
เสริมลาดยางผิวทาง
แอสฟลลติกคอนกรีต 
บานขามเต้ีย หมูที่ 4 

462,500.00 

กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

52 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการวางทอ คสล.
พรอมบอพกั และ
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูที่ 8 

500,000.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

53 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการวางทอ คสล.
พรอมบอพกั และ
ขยายผิวจราจรถนนค
สล.  หมูที่ 10 

500,000.00 

กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

 

  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

54 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล.พรอมบพัก 
บานดงบัง หมูที่ 6 
บริเวณหนาบานนาง
อุทิศ มาตรวังแสง-สระ
หนองฉิม 
 

102,600.00 

กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

55 
ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางหอถัง
แชมเปญ บานหนอง
หญาปลอง หมูที ่9 

458,500.00 
กองชาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

56 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
โครงการกอสรางหอถัง
แชมเปญ และขยาย
ระบบจําหนายไฟฟา
ระบบประปาหมูบาน

499,700.00 

กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 



บานหนองไผงาม หมูที่ 
12 

57 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหอถัง
น้ําสําหรับระบบกรอง
น้ําด่ืมหมูบาน บานเกา
ง้ิว หมูที่ 7 

275,3000.00 

กองชาง 
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไป 
มา ไดสะดวก 

ยังไมไดดําเนินการ 

 
 

  
 

  

 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.หวยยาง มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบญัญติังบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จํานวนเงิน 
2,646,165 บาท มีการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 8 โครงการ จํานวนเงิน 1,216,525 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   

0 

ดานการสาธารณสุข 
   

0 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 1,227,525.00 8 1,216,525.00 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   

0 

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
   

0 

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
   

0 

ดานกีฬาและนันทนาการ 
   

0 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   

0 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   

0 

ดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
   

0 

รวม 9 1,227,525.00 8 1,216,525.00 

     
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หวยยาง ที่มีการกอหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

293,265.00 123,375.00 123,375.00 169,890.00 

2. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

96,900.00 79,900.00 79,900.00 17,000.00 

3. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
ดานชาง 

441,000.00 212,100.00 212,100.00 228,900.00 



4. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
หวยยาง 

277,200.00 118,650.00 118,650.00 158,550.00 

5. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
ขามเต้ีย 

487,200.00 228,900.00 228,900.00 258,300.00 

6. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานดง
บัง 

462,000.00 207,900.00 207,900.00 254,100.00 

7. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
เกาง้ิว 

256,200.00 109,200.00 109,200.00 147,000.00 

8. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
หนองหญาปลอง 

302,400.00 136,500.00 136,500.00 165,900.00 

9. 
ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณี
บัวไหม-บัวใหญ 

30,000.00 11,000.00 0.00 19,000.00 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 
อบต.หวยยาง บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธภิาพและ
คุณภาพ 

13 1,159,000.00 7 280,000.00 
    

2.ดานการสาธารณสุข 17 620,000.00 12 0.00 
    

3.ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 4,924,000.00 12 
2,701,845.0

0 
9 

1,227,525.0
0 

8 
1,216,525.0

0 

4.ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 19,560,000.00 5 0.00 
    

5.ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 5 430,000.00 - - 
    

6.ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 4 280,000.00 - - 
    

7.ดานกีฬาและนันทนาการ 2 200,000.00 1 50,000.00 
    

8.ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 9 760,000.00 2 50,000.00 
    

9.ดานโครงสรางพื้นฐาน 146 
166,118,360.0

0 
2 0.00 

    

10.ดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 10 610,000.00 2 0.00 
    

รวม 241 
194,661,360.0

0 
43 

3,081,845.0
0 

9 
1,227,525.0

0 
8 

1,216,525.0
0 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.หวยยาง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นทีใ่กลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานสวนใหญที่เปน
โครงการดานโครงสรางพื้นฐานยังดําเนินการไมแลวเสร็จและยังไมมีการเบิกจายตามโครงการตางๆ สวนโครงการตางๆก็จะเร่ิมดําเนินการโดยการเฝาระวังในเร่ืองของ
สถานการณดานโรคติดเชื้อโควิด19  จากผลการดําเนินงานโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ต้ังแต 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565 สรุป รอยละ 20% ดําเนินการแลว สวนรอยละ 80% ยังไมไดดําเนินการ ปญหาอุปสรรคคือการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควดิ 19 
  


