
 

เหตุผลและความจําเปน 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕60 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดให
ทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาของทองถ่ิน โดย
แผนพัฒนาสามป สามารถแกไข เพ่ิมเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบ  

  ในการนี้ เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแกไข  เปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - 2562)   เพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและ
เพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  แตเนื่องจากโครงการท่ีจะดําเนินการดังกลาวบางโครงการ ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อีกท้ังเปนโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือชวยเหลือประชาชน
ในพ้ืนท่ี ปญหาขาดแคลนน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภค   รวมถึงโครงการและคุภัณฑท่ีจําเปนในการดําเนินงานและบริหาร
จัดการในสํานักงาน เพ่ือสําหรับบริการประชาชนท่ีมาใชบริการใหไดรับความพอใจ  ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕59 ขอ  4  (การเพ่ิมเติม  
หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป)  และขอ 22  
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนา
สามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑) นี้ข้ึน   เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา 
ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป    

 
 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 

สําหรับอดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1.     ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการมสีวนรวม
ของทองถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาศูนยยุติธรรม
ชุมชนอยางยั่งยืน 

เพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจ 
ชวยเหลอืเสนอแนะ
ใหกับชุมชนในการ
ยุติปญหาตางๆ 
ประนีประนอมยอม
ความมิใหขอพิพาท
เขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

ฝกอบรมเยาชนใน
ตําบลหวยยาง และ
เจาหนาท่ีหรือ
บุคคลท่ีมสีวน
เก่ียวของ 

40,000.- - - - ปญหาตางๆ
ไดรับการ
แกปญหา 

ประชาชนไดรับ
การแนะนํา
ชวยเหลือ ลด
การเกิดขอ
พิพาทตางๆ  
ปรองดองสมาน
ฉัน 

สํานักงานปลัดฯ 
 

สํานักงานคุม
ประพฤติ
อําเภอบัว

ใหญ 

2 โครงการเยาวชนรุน
ใหม ใสใจยุติธรรม 
นําสมานฉันท 
สรางสรรคสังคมไทย 

เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก
ของเยาวชนใหมี
คานิยมท่ีดี  มีความ
ซื่อสัตย ศรัทธาใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 
 

ฝกอบรมเยาชนใน
ตําบลหวยยาง และ
เจาหนาท่ีหรือ
บุคคลท่ีมสีวน
เก่ียวของ 

40,000.- - - - ปญหาความ
ขัดแยงของ
วัยรุนลดลง 

เยาวชนในตําบล
มีความสามัคคี
มากยิ่งข้ึน 

สํานักงานปลัดฯ สํานักงานคุม
ประพฤติ
อําเภอบัว

ใหญ 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
รวมใจกําจัดผักตบชวา 
ประชามสีวนรวม 
 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา ท้ัง 12 หมูบาน 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ผักตบชวาลด
นอยลง 

แหลงนํ้ามีความสะอาด สํานักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 
บําบัดทุกข บํารุงสุข 

เพ่ือออกใหบริการนอก
พ้ืนท่ีแกประชาชนตําบล
หวยยาง เชนการจัดเก็บ
ภาษีนอกพ้ืนท่ี การจัดทํา
แผน รวมไปถึงการรวมกับ
จังหวัดและอําเภอ ตาม
โครงการอําเภอเคลื่นท่ี 

ท้ัง 12 หมูบาน 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนไดรับ
การบริการท่ี
สะดวกสบาย 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีสะดวกสบาย 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

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

แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสรางหองเก็บ
วัสดุท่ีทําการ อบต.หวย
ยาง 

เพ่ือจัดเก็บวัสดุตางๆ
ของ อบต.ใหมีความเปน
ระเบียบ 

ดําเนินการติดตั้งตระแกรงโดยรอบ 
20.00 ตร.ม. ตดิตั้งประตูทางออก 1 ชุด 
เทพ้ืนคอนกรีตเสรมิเหล็กหนา 0.10 ม. 
รวม 27 ตร.ม. ตดิตั้งรางนํ้าสังกะสเีบอร 
28 ยาว 12 ม. กอสรางตามท่ี อบต.หวย
ยางกําหนด 

70,000.- - - - มีท่ีเก็บ
วัสด ุ

ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
คนหาไดงาย 

กองชาง 

2 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
เอนกประสงคท่ีทําการ 
อบต.หวยยาง 

เพ่ือเท คสล.บริเวณ
อาคารเอนกประสงค 
อบต.หวยยาง 

ดําเนินการเทคอนกรีต ดังน้ี 1.ติดกับ
หองประชุมสภาฯ กวาง 1.50 ม. ยาว 
9.00 ม. หนา 0.10 ม. 
2.ดานติดรั้ว อบต. กวาง 6.50 เมตร 
ยาว 20.00 ม. หนา 0.10 เมตร 
3.ดานหนาหองนํ้า กวาง 2.00 ม. 
ยาว 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 
157.50 เมตร กอสรางตามแบบท่ี 
อบต.หวยยางกําหนด 

65,000.- - - - พ้ืน คสล.  กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน  
คสล.  ภายใน  บานหวย
ยาง หมูท่ี  3 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสรางถนน  คสล.   บานหวยยาง 
ดังน้ี  
-สายจากบานนายลาม ลามนอก –
ถนนลาดยางฯ ขนาดกวาง 5.00 ม.
หนา 15.00 เมตร ยาวประมาณ 500 
เมตร 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

 
 

 
 

  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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 

 โครงการกอสรางถนน  
คสล.  ภายใน  บาน
หวยยาง หมูท่ี  3 
(ตอ) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

 

-โรงเรียนบานหวยยาง-บานคูขาด ต.
เทศบาลหนองบัวสะอาด(ผานบานน.ส.
ปาริชาติ จันปญญา) ขนาดกวาง  5.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  600 ม. 
-ซอยบานแมนงลักษณ-นายบํารุง มาทา 
ขนาดกวาง 2.5 ม.ยาวประมาณ  30 
เมตร หนา 0.15 เมตร  -สายบานหวย
ยาง-บานนางบุญเลิศ จันปญญา ขนาด
กวาง 5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 
0.15 ม. ทุกสายกอสรางตามแบบ อบต.
หวยยางกําหนด 

- - - - การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 

 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา/ไฟฟา
เพ่ือการเกษตร บาน
ขามเตี้ย หมูท่ี 4 

เพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนภายใน
บานขามเตีย้  และ
การใชประโยชน
ดานอ่ืน  ๆ   ของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ดังน้ี 
-จากหนาท่ีทําการ อบต.หวยยาง-นายสํา
กองทุงมน 
-จากนาพอสวัสดิ์ นาหก-ประปาทําเล 
-ประปาทําเล-นาพอเดช อาจจุฬา 
-จากบานนายสํา กองทุงมน-บาน
หวยครอ และสวนท่ีเหลือ ตามแบบ  
อบต.หวยยางกําหนด 

500,000.- 300,000.- 200,000.- - มีไฟฟาใช
ครบทุก
ครัวเรือน 

เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนภายใน
บานขามเตีย้  และ
การใชประโยชน
ดานอ่ืน  ๆ   ของ
ประชาชนหมูท่ี  4 

กองชาง 

5 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล. ในซอย
ตางๆ บานขามเตี้ย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ใน
ซอยบานขามเตี้ย ดังน้ี 
-ซอยบานนายหนู แสนอําคา-บานนาย
ประยรู แสนภูวา ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาวประมาณ  200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร-คุมท่ี 5 และท่ีเหลือ 
กอสรางตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 

500,000.- - - - ซอมแซม
ถนน คสล. 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการกอสรางราง
สงนํ้าเขาหนองสระไผ 
บานสระไผ หมูท่ี 10 

เพ่ือเปนทางนํ้าเขาสระ
เพ่ือเก็บไวใชในฤดูแลง 

กอสรางรางสงนํ้าขนาดปากกวาง  1 
เมตร กน 40.00 ม. ลกึ 60 เมตร เท
ราง คสล.หนา 10.00 ซ.ม. ยาว 150 
เมตร กอสรางตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

172,000.- - - - มีทางนํ้า มีนํ้าไวใชในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
บานสระไผ หมี่ท่ี 10 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบานเพ่ือใหประชาชน
สามารถมีนํ้าประปาใช
สะดวกและท่ัวถึง 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
วางทอพีวีซี 2 น้ิว ช้ัน 8.5 
ระยะทาง 300 เมตร จากสาม
แยกทางเขาหมูบาน-สามแยก
ทางดานทิศตะวันตกกอสราง
ตามแบบอบต.หวยยางกําหนด   

46,000.- - - - ประปา
หมูบานใช
สะดวก
ท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนสามารถ
มีนํ้าประปาใช
สะดวกและท่ัวถึง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางท่ีท้ิง
และกําจดัขยะใน
ตําบลหวยยาง 

เพ่ือเก็บและกําจัดขยะใน
เขตตําบลหวยยาง 
จํานวน 3 จุด ดังน้ี 1.
บานขามเตีย้ 2. บานดง
บัง-ดงสวาง 3. บานดาน
ชางหนองไผงาม 

กอสรางโรงท้ิงและกําจัดขยะ 
ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 12 
เมตร กอสรางตามแบบท่ี อบต.
หวยยางกําหนด 

300,000.- - - - มีท่ีท้ิงและ
กําจัดขยะ 

ปริมาณขยะลดลง กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานขามเตี้ย   
หมูท่ี 4  

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสรางถนน คสล.  –สายรร.บาน
ขามเตี้ย-ศาลปูตา -โคกดินแดงขนาด
กวาง  5  เมตร  ยาว  1,200  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  กอสรางตาม
แบบ อบต.หวยยางกําหนด 

500,000.- - - - การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.01
 

-5
- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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 

10 โครงการวางทอ คสล.
บานหนองหญาปลอง 
ม.9 

เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ในชวงฝนตก 

วางทอคสล.(มอก.)ขนาด
ปากกวาง 80 ม. ยาวประมาณ 
80.00 ม.กอสรางตามแบบ  
อบต.หวยยางกําหนด 

100,000.- - - - มีทาง
ระบายนา 

นํ้าไมทวมขัง กองชาง 

11 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก บานบุไทย หมูท่ี 
8 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน/ลูกรังทองถ่ิน/หินคลุก ดังน้ี 
-รอบสระใหญ ยาวประมาณ 
100.00 เมตร 
-สายจากคลองนํ้าชี-ไปนานายอุดม 
งามพลทอง ขนาดกวาง  4.00  
เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร จากบานนายอนุ
ศร-ไปนานางศศิวิมล  ขนาดกวาง  
4.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร กอสราง
ตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- มีทางง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

12 โครงการกอสราง
ถนน/ปรับปรุง
ซอมแซม  คสล.  หมู
ท่ี  11  บานดงสวาง 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
บานดงสวาง ดังน้ี 
-สายจากบานดงสวาง-สามแยกทางไป
บานเกาง้ิว   ขนาด กวาง  6.00 เมตร  
หนา 0.15  ยาว  1,000.00 เมตร    
 กอสรางตามแบบอบต.กําหนด 

500,000.- - - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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 

13 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก บานสระไผ หมู
ท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก บานสระไผ 
ดังน้ี 
-สายจากนานายสุนันท สืบมา-นา
นายจําเนียร พรมซา ขนาดกวาง  
5.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
-สายจากสามแยกหนองหญาปลอง-
ถนนลาดยางหนองหญาปลอง ขนาด
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  ม. 
-สายจากนานายเคน จ้ํานอก-นานาง
สังวาล พิเศษ ขนาดกวาง  5.00  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร 
-สายจากหนองสระไผ-โคกปาชา 
ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  
เมตร 
 
 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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 โครงการกอสราง
ถนน/ปรับปรุง
ซอมแซม  คสล.    
หมูท่ี  6  บานดงบัง 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
บานดงบังดังน้ี 
-สายจากหนาวัดบานดงบัง-ปอมยาม
บานดงบัง   ขนาด กวาง  9.00 เมตร  
หนา 0.15  ยาว  100.00 เมตร    
 กอสรางตามแบบอบต.กําหนด 
 

500,000.- - - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

15 โครงการกอสราง
ถนน/ปรับปรุง
ซอมแซม  คสล.    
หมูท่ี  9  บานหนอง
หญาปลอง 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
แบบแอสฟาสติกบานหนองหญาปลอง 
-สายซอยบานนายบุญมี ภูมี  ขนาด 
กวาง  4.00 เมตร  หนา 0.10  ยาว  
100.00 เมตร   กอสรางตามแบบ
อบต.กําหนด 
 

500,000.- - - - มีทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางท่ี
พักรอรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดงบัง 

เพ่ือใหผูปกครองมีท่ีพัก
สําหรับรอรับเด็ก
นักเรียนชวงโรงเรยีนเลิก 

กอสรางท่ีพักรอรับเด็กตามแบบท่ี 
อบต.หวยยาง กําหนด 

30,000.- - - - สะดวก มีท่ีพักของ
ผูปกครอง 

กองชาง 

17 โครงการตอเติมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
บานขามเตีย้ หมูท่ี 4 

เพ่ือรองรับเด็กท่ีเพ่ิมช้ึน
และเพ่ือใหกวางขวางให
เด็กมีท่ีทํากิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย 
 
 
 

300,000.- - - - รองรับเด็ก
ไดมากข้ึน 

รองรับเด็กไดมาก
ข้ึนและมีท่ีทํา
กิจกรรมตางๆ มาก
ข้ึน 

กองชาง กอง
การศึกษาฯ 

 
 

ผ.01
 

-8
- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา/ไฟฟา
เพ่ือการเกษตร บาน
ดอนกระชาย หมูท่ี 2 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนภายในบาน
ดอนกระชาย  และการใช
ประโยชนดานอ่ืน  ๆ   
ของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร จากบานนายสมศักดิ์ จง
ผาดกลาง-บานนายสายยนต โสรธร 
จํานวน 5 ตน 

200,000.- - - - มีไฟฟาใช
ครบทุก
ครัวเรือน 

เกิดความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนภายใน
บานดอนกระชาย 

กองชาง 

 
19 

โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง / หิน
คลุก  หมูท่ี  5 บาน
หวยครอ  

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง / หินคลุก  บานหวยครอ 
ดังน้ี 
-ศาลปูตา-ประปาบานหวยครอ
ขนาดกวาง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.60 เมตรกอสรางตาม
แบบ อบต.หวยยางกําหนด 
 

200,000.- - - - มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก 

การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางฝาย
ก้ันนํ้า บานเกาง้ิว 
หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใน
การทําการเกษตร เลี้ยง
สัตวและอุปโภค 

กอสรางฝายก้ันนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้า 
กวาง  14  เมตร  ยาว  8  เมตร  
สันฝายสูง  1.50  เมตร ดังน้ี 
-บริเวณนานางสายเดือน อุทัยสา 
-บริเวณนายนายวันทา นาชิด 
-บริเวณนานายดํา นาหก 
-บริเวณหนองแหว 
-นานายบรรไทย สมศรีใส 
-บริเวณประปาเกา 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- กอสราง
ผนังก้ันนํ้า 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าในการทํา
การเกษตร เลี้ยง
สัตวและอุปโภค 

กองชาง 

 
 

ผ.01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
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
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

21 โครงการตอเติมศาลา
กลางหมูบาน บานดง
สวาง หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมีท่ี
ประชุมประจําเดือนและ
ทํากิจกรรมตางๆ ภายใน
หมูบาน 
 

กอสรางตอเติมศาลากลางบาน(เปน
โดม) หรือกอสรางตามแบบ อบต.
หวยยางกําหนด 

300,000.- - - - มีท่ีทํา
กิจกรรม

และประชุม
พอเพียง 

ชาวบานมีท่ี
ประชุมและจัด
กิจกรรมของ
หมูบานพอเพียง 

กองชาง 

22 โครงการจดัซื้อท่ีดิน
สําหรับกอสรางศาลา
กลางหมูบานเกาง้ิว 
หมูท่ี 7 
 

เพ่ือใชเปนท่ีกอสราง
ศาลาประชาคมหมูบาน
เกาง้ิว เน่ืองจากไมมีท่ี
สําหรับกอสราง 

จัดซื้อท่ีดินสําหรับกอสรางศาลา
กลางบานเกาง้ิว ตามท่ี อบต.
กําหนด 

200,000.- - - - มีท่ีสราง
ศาลา

กลางบาน 

ชาวบานมีท่ี
ประชุมและจัด
กิจกรรมของ
หมูบานพอเพียง 

กองชาง 

23 โครงการกอสราง
ระบบกําจดัสิ่งปฏิกูล
แบบบอทรายกรอง 
 

เพ่ือเปนท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูล
ใหถูกตองสะอาดปองกัน
การแพรระบาด
โรคตดิตอ 

กอสรางท่ีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
แบบบอทรายกรอง กอสรางตาม
แบบ อบต.หวยยางกําหนด 

200,000.- - - - มีทีกําจัด
สิ่งปฏิกูล 

มีท่ีท้ิงท่ีถูกตอง
และสะอาด 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01
 

 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 
สําหรับอดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัยสิน 
  10.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรพัยสิน 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งชุมชน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 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.- 18,000.- การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความสะดวก 
ประหยดัเวลาใน
การติดตอขอ

ความชวยเหลือ 

สํานักงานปลัด เทศบาล
ตําบลหนอง
บัวสะอาด 

 

ผ.02
 

-1
1
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บัญชีครภุัณฑ 

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

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 

๑ แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
จํานวน 13 เครื่อง 

จัดซื้อวิทยุ icom A 58 เครื่อง 2 ยาน 
VHF/CB กันนํ้า 

50,000.- - - - สํานัก 

งานปลัด 

 -1
2

- 

ผ.08
 



 

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

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 

๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํารวจ 

เพ่ือจัดซื้อลอวัด
ระยะทาง 

จัดซื้อลอวัดระยะทาง โดยโครงสรางของ
ลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงลอ
ทําดวยยางมีเสนรอบวง 1 เมตร พับเก็บ
ได มีระบบเบรกควบคุมท่ีมือพรอมหูหิ้ว
มีเข็มช้ีจุดเริ่มการวัดระยะมีขาตั้ง
สามารถพับเก็บได สามารถวัดระยะทาง
ไดท้ังระบบเดินหนาและถอยหลัง มาตร
วัดแสดงผลเปนหนวยเมตรแสดงคา
ระยะทางละเอียดถึงหนวยเดชิเมตร 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เพราะไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภณัฑ 

10,000.- - - - สํานัก 

งานปลัด 

 

-1
3

- 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัมนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

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  2,125,000.00  - - - - - - - - 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

2. แผนงานเคหะและ 22  6,083,000.00  5  1,400,000.00  5  1,300,000.00  4  1,100,000.00  36    9,883,000.00  

ชุมชน   
 

  
 

  
 

  
 

    

รวม 32  8,208,000.00  5  1,400,000.00  5  1,300,000.00  4  1,100,000.00  46  12,008,000.00  
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เร่ือง  ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  ๑   
*************************** 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) ขอ ๔ (การเพ่ิมเติมหมายความวา การเพ่ิมเติม
แผนงาน โครงการท่ีไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหปรากฏในแผนพัฒนา และขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอม 

เหตุผลความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนา 

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเตมิหรอืเปลีย่นแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตาํบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
 

ในการน้ี  เพ่ือใหเปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  ท้ังน้ี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือเสนอผูบริหาร เพ่ือเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และไดรับ
การอนุมัติจากผูบริหารเรียบรอยแลว จึงเห็นควรประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

    (ลงช่ือ) 
                (นายสมปอง  จันปญญา) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


