
หลักการและเหตุผล 

 
เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) ใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น
และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใช
เปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงของแผนนั้น  ซ่ึงปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และประกาศใชไปแลว เม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ท้ังนี้  องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  มีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว เพ่ือประโยชนของประชาชน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขอ  ๙   

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยางได  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยได
ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม   

 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ท่ีเพ่ิมเติมตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชตอไป 

   
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยางท่ี  1  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอายุตาํบลหวย
ยาง 

เพ่ือเสรมิสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุใน
ตําบลหวยยาง 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผูสูงอายุ
ตําบลหวย
ยาง 

ผูสูงอายไุดพบประ
เพ่ือนไมทําใหเหงา 
และมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
 

กอง
สวัสดิการ 

 

๒ โครงการฝกอบรม
ดับเพลิงใน
สถานศึกษา ชุมชน 
และสถาน
ประกอบการ 

 

เพ่ือปองกันการสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
 

ประชาชน
ผูสนใจตาํบล
หวยยาง 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนและ
ประชาชน 

ประชาชนสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
ในขณะเกิดภัย และมี
ความรูในการปองกัน
ภัย 

สํานัก 
งานปลัด 

 

3 โครงการสงเสริม
ความรูเก่ียวกับภัย
และการปองกัน 
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ในการปองกันภัยตางๆ 

ประชาชน
ผูสนใจตาํบล
หวยยาง 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ตําบลหวย
ยาง 

มีความรูและทักษะใน
การปองกันภัยและการ
ชวยเหลือตัวเอง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ขามเตี้ย หมูท่ี 4 

เพ่ือรองรับเด็กท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนและได
มาตรฐาน 

กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4  ขนาด 
51-80 คน 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน สถ.ศพด.2
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- 
 

- 2,355,370 2,355,370 2,355,370 มีอาคาร
จํานวน 1 
หลัง 

เด็กกอนวัย
เรียนมี
หองเรียนท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 
กอง

การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลงพ้ืนทาง
ผิวจราจรหินคลุก บาน
หวยครอ หมูท่ี 5 สาย
บานหวยครอ-บานดง
สวาง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางผิว
จราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ี 
ดําเนินการไมนอยกวา 
3,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

- - 268,800 - - 
 

ถนนหินคลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 
 

 

~ 2 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการวางทอระบาย
นํ้า คสล.พรอมขยายผิว
จราจร คสล. บานบุไทย
หมูท่ี 8 จากศาลากลาง
หมูบาน-บานนายจรัส  
นุเสน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ดําเนินการวางทอ ช้ัน 3 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร
ระยะทาง 158.00 เมตร 
และบอพัก คสล.ขนาด 
0.60x0.80 เมตร จํานวน 
17 บอ พรอมขายผิวจราจร 
คสล. กวาง 1 เมตร ยาว 
316 เมตร หนา 0.10 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 

- - 302,100 - - 
 

ทางสัญจรกวาง
ข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลงพ้ืนทาง
ผิวจราจรหินคลุก บาน
สระไผ หมูท่ี 10 สาย
บานสระไผ-บานหนอง
หญาปลอง   

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 
4.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พ้ืนท่ี 
ดําเนินการไมนอยกวา 
2,800 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 

- - 235,200 - - 
 

ถนนหินคลุก 
จํานวน ๑ เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

~ 3 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานดงสวาง หมู
ท่ี 11 สายนานายทอง
จันทร ศีกษา-ลําหวยยาง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พ้ืนท่ี ดําเนินการไมนอย
กวา 2,800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
 
 

- - 235,200 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองไผงาม หมูท่ี 12 
ซอยบานนางนวล เปานิล 
–บานายบุญเทียม ศรีนอก 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 620 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 296,400 - - ถนน คสล. 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

  

~ 4 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานหวยยาง หมู
ท่ี 3 สายลาดยางหนอง
พัก-โคกดินแดง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พ้ืนท่ี ดําเนินการไมนอย
กวา  2,480 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานหวยยาง หมู
ท่ี 3 สายนานายแสงวิจิตร 
ทับอาสา-นานางนอย ฮม 
ภิรมย 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 940  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 3,760 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานขามเตี้ย หมู
ท่ี 4 สายนานางปญญา 
พรแสน -ทําเลยายมาก 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
3,380 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 

~ 5 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
ลูกรัง บานดงบัง หมูท่ี 6 
สายหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก-หนองพลวง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พ้ืนท่ี ดําเนินการไมนอย
กวา 7,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานดงบัง หมูท่ี 
6 สายโรงเรียน-นานาง
สายฝน แกวกัณหา 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานหวยครอ หมู
ท่ี 5 สายบานหวยครอ-
บานเกาง้ิว 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 400,000 - 400,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 

~ 6 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.พรอมลง
ทอระบายนํ้า คสล. บานบุ
ไทยหมูท่ี 8 สายบานนาย
อุดม งามโพนทอง-บาน
นางอุบล ปลูกฝง 

เพ่ือสามารถ
ระบายนํ้าได
สะดวกนํ้าไม
ทวมขัง 

ดําเนินการวางทอระบานนํ้า คสล.
ขนาดปากกวาง 0.50 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 0.50 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า คสล.ช้ัน 3 
ทางเขาหนาบาน ขนาด ศก.0.30 
เมตร จาํนวน  3 จุด รวม 24 ทอน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 

- - 200,000 - 200,000 รางระบาย
นํ้า 

นํ้าไมทวมขัง กองชาง 

17 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.พรอมลง
ทอระบายนํ้า คสล. บานบุ
ไทยหมูท่ี 8 สายบานนาย
ประเสริฐ สาอุต-บานนาง
สุดใจ ศรีวงศา 

เพ่ือสามารถ
ระบายนํ้าได
สะดวกนํ้าไม
ทวมขัง 

ดําเนินการวางทอระบานนํ้า คสล.
ขนาดปากกวาง 0.50 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 0.50 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า คสล.ช้ัน 3 
ทางเขาหนาบาน ขนาด ศก.0.30 
เมตร จาํนวน  2 จุด รวม 16 ทอน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 

- - 150,000 - 150,000 รางระบาย
นํ้า 

นํ้าไมทวมขัง กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
หินคลุก บานขามเตี้ย หมู
ท่ี 4 สายสระหลมุดิน-ถนน
หินคลุกสระไผหนองหญา
ปลอง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
3,780 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 300,000 - 300,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

~ 7 ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บานดาน
ชาง หมูท่ี 1 จากบานนาย
อุดรจัดนอก-บานนาย
ประพันธ  อุนอก 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถใช
นํ้าประปาได
ท่ัวถึง 

ดําเนินการวางทอเมนระบบประปา 
พีวีซี ขนาด dia 2 น้ิว ระยะทาง 
1,872.00 เมตร พรอมฝงกลบทอ
และตดิตั้งประตูปด-เปดนํ้า ขนาด 
2 น้ิว จํานวน 2 จุด รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 

- - 244,600 - - มี
นํ้าประปา
ใชครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
นํ้าประปา
ใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลงพ้ืนทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุ
ไทย หมูท่ี 8 จากวัดครสิ-
ถนนลาดยาง 

เพ่ือให
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได
สะดวก 

ดําเนินการผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 2,000 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
กําหนด 
 

- - 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. 
จํานวน ๑ 
เสน 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได
สะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
ดานชาง หมูท่ี 1 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานดานชาง หมูท่ี 1 

- 
 

- 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

23 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
ดอนกระชาย หมูท่ี 2 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานดอนกระชาย หมูท่ี 
2 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
หวยยาง หมูท่ี 3 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานหวยยาง หมูท่ี 3 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
หวยครอ หมูท่ี 5 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานหวยครอ หมูท่ี 5 

- 
 

- 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
ดงบัง หมูท่ี 6 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานดงบัง หมูท่ี 6 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

27 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
เกาง้ิว หมูท่ี 7 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานเกาง้ิว หมูท่ี 7 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบานบุ
ไทย หมูท่ี 8 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานบุไทย หมูท่ี 8 

- 
 

- 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
หนองหญาปลอง หมูท่ี 9 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานหนองหญาปลอง 
หมูท่ี 9 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
สระไผ หมูท่ี 10 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานสระไผ หมูท่ี 10 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     6.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน  (แนวทางท่ี 2  ดานสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
ดงสวาง หมูท่ี 11 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานดงสวาง หมูท่ี 11 

- 
 

- 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตย(โซลาร
เซลล)ระบบประปาหมูบาน
หนองไผงาม หมูท่ี 12 
 

เพ่ือประหยดัการใช
ไฟฟาซึ่งปจจุบันจาย
คาไฟฟาแพงมาก 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระบบประปา
หมูบานหนองไผงาม หมูท่ี 
12 

- - 350,000 350,000 350,000 ประหยดั
ไฟฟามาก
ข้ึน 

สามารถประหยัด
คาไฟฟามากข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แกไขคร้ังท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

โครงการเดิม   โครงการท่ี 31  หนา 102 แกไขปงบประมาณ 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(ศาลา
กลางบาน-ถนนลาดยาง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  80.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - - 300,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

โครงการท่ีแกไข 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก  แกไข 

1 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หวยยาง หมูท่ี 3(ศาลา
กลางบาน-ถนนลาดยาง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  80.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร พรอมลงทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

- - 300,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

1 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แกไขคร้ังท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

โครงการเดิม   โครงการท่ี 72  หนา 122 แกไขปงบประมาณ 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 (สายรอบ
หมูบานจากบานนาง
สมัย จันทรคํา-บาน
นายทองพูน ศรีกอง
แกว)  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิ
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
1,000.00 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหลก็
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร 
พรอมลงทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

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

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 

โครงการท่ีแกไข 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
แกไข 

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 (สายรอบ
หมูบานจากบานนาง
สมัย จันทรคํา-บาน
นายทองพูน ศรีกอง
แกว)  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิ
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
1,000.00 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหลก็
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร 
พรอมลงทางดินถมตามสภาพ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด 

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

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

2 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แกไขคร้ังท่ี ๑ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

โครงการเดิม   โครงการท่ี 46  หนา 109 แกไขขอความ 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(สายหมูบาน-ทางแยก
ไปบานกะพ้ี ) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 880.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

   456,680 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 
โครงการท่ีแกไข 

            
ท่ี 

โครงการ 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) แกไข 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
(ถนนสายสหกรณ
หมูบาน-ทางแยกไป
บานกะพ้ี ) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

ดําเนินการ ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา 880.00 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

   456,680 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
จํานวน ๑ 
เสน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป 
– มา ได
สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

3 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานดานชาง 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

  

~ ๘ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานดอน
กระชาย หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 

~ ๙ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานหวยยาง
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๐ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานขามเตี้ย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๑ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานหวยครอ 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๒ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานดงบัง หมูท่ี 
6 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๓ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานบุไทย หมู
ท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๔ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานหนองหญา
ปลอง หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๕ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานสระไผ หมู
ท่ี 10    

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 

~ ๑๖ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑0 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานดงสวาง 
หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 
 

~ ๑๗ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑1 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานหนองหญา
ปลอง หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ๑๘ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑2 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ บานเกาง้ิว   
หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
มีระบบประปาท่ี
ไดมาตรฐานใช 

ดําเนินการกอสรางระบบประปา
แบบผิวดินประกอบดวย 
1.แหลงนํ้าผิวดินและเครื่องสูบ
นํ้าดิบ 
2.โรงสูบนํ้า  
3.ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 
10 ลบ.ม./ชม.  
4.ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 
5.เครื่องสูบนํ้าดี  
6.หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. 
7.ระบบฆาเช้ือโรคดวย
สารละลายคลอรีน 
8.ทอเมนจายนํ้าประปา 
รายละเอียดตามสํานักบรหิาร
จัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

ระชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดใชและ

มีระบบ
ประปาท่ีได
มาตรฐาน 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 

~ ๑๙ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกสระหนอง
กระทุม บานดอนกระชาย 
หมูท่ี 2 ต.หวยยาง         
อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกขยายสระ
หนองกระทุม รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

14 โครงการขุดลอกและทํา
แกมลิง ลําหวยยาง บาน
หวยยาง หมูท่ี 3                
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกและทําแกม
ลิง ลําหวยยาง  รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

15 โครงการขุดลอกฝาย
ประมง บานหวยครอ หมูท่ี 
5 ต.หวยยาง   อ.บัวใหญ  
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกฝายประมง
บานหวยครอ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

16 โครงการขุดลอกสระปาบัว 
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7          
ต.หวยยาง   อ.บัวใหญ  จ.
นครราชสมีา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกสระหนองปา
บัว รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 

~ ๒๐ ~ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.หวยยาง ท่ี  9  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนทองถ่ิน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกลําหวย
ยาง  บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
ต.หวยยาง  อ.บัวใหญ    
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกลําหวยยาง 
บานเกาง้ิว รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

18 โครงการขุดลอกสระใหญ
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 
บานบุไทย หมูท่ี 8                
ต.หวยยาง อ.บัวใหญ            
จ.นครราชสีมา 
 

เพ่ือประชาชนมี
นํ้าใชสําหรับใน
การอุปโภค-
บริโภค และการ
การเกษตร 

โดยทําการขุดลอกสระใหญ
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน  
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 
 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสถานท่ีกัก
เก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบต. 
หวยยาง 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 
 

~ ๒๑ ~ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดหาจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 
ขนาดเสนทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว  สาํหรับใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย เหมาะสม  
เพียงพอตอการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพ   
 

- - ๒๔,๓๐๐ - - สํานัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA  ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI 
Lumens สําหรับใชในการปฏิบตัิงานให
เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะดวก 
ทันสมัย เหมาะสม  เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ   
 

- - ๓๓,๐๐๐ - - 
 

สํานัก 
งานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

~22 ~ 
 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ตามข้ันตอนและวิธีการกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 เสร็จเรียบรอยแลว  

และไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยางแลว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 4  

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62 

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 17 (4) องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) ซ่ึงจะมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 

 

              (นายสมปอง  จันปญญา) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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