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ประกาศ อบต.หวยยาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูล 

และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

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

คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง

ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

      ในการนี้  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 

การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หวยยาง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ของอบต.หวยยาง  

    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม 

ข. พันธกิจ ของอบต.หวยยาง  

    1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม  

    2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน  

    3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและน้ําเสีย  

    4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
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7. ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 

8. ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 

9. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

11. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ง. การวางแผน 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

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

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

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ

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

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

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

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

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ

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

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

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

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

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

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

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

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

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

ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 22,784,870 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 20 1,659,000.00 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 12 240,000.00 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,425,700.00 

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 7 13,466,430.00 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 2 160,000.00 

ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย - - 

ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 4 690,470.00 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 3,943,270.00 

ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 150,000.00 

รวม 72 22,784,870.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการฝกอบรม 

สัมมนา และ 

ศึกษาดูงาน ของ

เจาหนาที่ทองถิ่น 

ผูบริหาร สมาชิก 

อบต. แมบาน 

และ

บุคคลภายนอก 

 315,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน  ฝกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงาน ของเจาหนาที่

ทองถิ่น ผูบริหาร สมาชิก 

อบต./อปพร./ผูนําหมูบาน

และบุคคลภายนอก 

2. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัด

ประชุมประชาคม

เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่นตําบลหวย

ยาง/แผนชุมชน 

 30,000.00 โครงการจัดประชุมประชาคมเพอจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น/แผนชุมชน ทุกหมูบาน และ

หนวยงานอื่น  

โครงการจัดประชุม

ประชาคมเพอจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น/แผน

ชุมชน ทุกหมูบาน และ

หนวยงานอื่น  

3. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุสํานักงาน  

 315,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเชนกระดาษ หมึก 

ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ น้าํด่ืมบริการ

ประชาชนฯลฯ  

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานทั้ง ๖ 

สวน 

4. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุงานบานงาน

ครัว  

 40,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไม

กรวด ชอน ซอม ถวยชาม แกวน้าํ ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว

เพื่อใชในสํานักงาน อบต.

หวยยาง 

5. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุไฟฟาและ

วิทย ุ

 80,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนฟวส ปล๊ัก 

สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟาฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชในสํานักงาน อบต.

หวยยาง 

6. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุกอสราง 

 200,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชนสี แปรงทาสี 

ปูนซีเมนต ทราย สังกะสี กะเบื้อง ตะปู คอน 

ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพื่อใช

ในสํานักงาน อบต.หวยยาง

และทั้ง 12 หมูบาน 

7. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย 

 80,000.00 เพื่อปองกัน กําจัด ทําลายแหลงเพาะพนัธ

ยุงลาย,ยาพิษสุนัขบา ฯลฯ 

ทุกหมูบาน ภายในตําบล

หวยยาง 

8. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุเชื้อเพลิงและ

 100,000.00 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง สําหรับรถยนต อบต. รถยนต อบต. หวยยาง 
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ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

หลอล่ืน เคร่ืองตัดหญา ฯลฯ เคร่ืองตัดหญา ฯลฯ 

9. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

 30,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน

แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา หัวเทยีน ไข

ควงฯลฯ 

รถยนต รถจักรยานยนต 

รถกระเชาไฟฟา อบต.หวย

ยาง 

10. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุการเกษตร 

 10,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน

และจําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช ปุย 

อุปกรณในการขยายพันธุฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ใน 

อบต.หวยยาง 

11. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุคอมพิวเตอร 

 95,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบนัทึก

ขอมูล หวัพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร เมา ฯลฯ 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรใน

สํานักงาน อบ.หวยยาง ทั้ง 

๖ สวน 

12. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน

การจัดงานรัฐพิธ ี

 9,000.00 เพื่อใหการบริหารงานระหวาง อบต.กับอําเภอ

บัวใหญและหนวยงานอื่นมีความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

สรางความสามัคคีและได

ทํากิจกรรมรวมกัน หลาย

หนวยงาน 

13. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการพัฒนา

ทองถิ่นรวมใจ

กําจัดผักตบชวา 

ประชามีสวนรวม 

 60,000.00 เพื่อกําจัดผักตบชวา ทั้ง 12 หมูบาน 

14. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการ อบต. 

เคล่ือนที่ บําบัด

ทุกข บาํรุงสุข 

 40,000.00 เพื่อออกใหบริการนอกพื้นที่แกประชาชนตําบล

หวยยาง เชนการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ การ

จัดทําแผน รวมไปถึงการรวมกบัจังหวัดและ

อําเภอ ตามโครงการอาํเภอเคล่ืนที่ 

ทั้ง 12 หมูบาน 

15. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการต้ังจุด

บริการประชาชน

ตามเทศกาลปใหม

และเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการประชาชน ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

16. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอบรม

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

พัฒนาบุคลากร 

องคการบริหาร

สวนตําบลหวย

ยาง 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึก ใหคณะ

ผูบริหาร/ ส.อบต./ขาราชการและพนักงานจาง

ทุกคนมีความเขาใจคุณธรรมและจริยธรรม และ

มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคม  

คณะผูบริหาร/ส.อบต./

ขาราชการ และพนักงาน

จาง องคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง 
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17. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการต้ังจุด

บริการประชาชน

ตามเทศกาลปใหม

และเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการและใหความชวยเหลือประชาชนผูมา

รับบริการในเทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต  

ประชาชนผูสัญจรไปมา 

18. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการ อบต.

เคล่ือนที่ บําบัด

ทุกข บาํรุงสุข 

 40,000.00 เพื่อออกใหบริการนอกพื้นที่แกประชาชนตําบล

หวยยาง เชนการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ การ

จัดทําแผน รวมไปถึงการรวมกบัจังหวัดและ

อําเภอ ตามโครงการอาํเภอคล่ืนที ่ 

ทั้ง 12 หมูบาน 

19. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอบรม

และรณรงค

ปองกัน

ปราบปรามยาเสพ

ติด 

 30,000.00 เพื่อรวมมื้อกับอําเภอบัวใหญและสถานตํีารวจ

อําเภอบวัใหญปองกันและรณรงคปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน

ตําบลหวยยาง 

20. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดต้ัง

สถานที่กลาง?

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น?อ.บัว

ใหญ จ.

นครราชสีมา 

 15,000.00 เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก

แหง อ.บัวใหญ 

จัดทําโครงการและขอรับ

การสนับสนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอบวัใหญทั้ง 10 

แหงๆละ15,000 บาท และ

อบต.หวยยางต้ังสมทบ 

15,000บาท 

21. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

๑ บานดานชาง  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดาน

ชาง หมูที่ 1 

22. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

2 บานดอน

กระชาย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดอน

กระชาย หมูที่ 2 

23. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

3 บานหวยยาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานหวย

ยาง หมูที ่3 
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24. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

4 บานขามเต้ีย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานขาม

เต้ีย หมูที่ 4 

25. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

5บานหวยครอ 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

26. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

6 บานดงบัง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดงบัง 

หมูที่ 6 

27. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

7 บานเกาง้ิว  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น  

ประชาชนในหมูบานเกาง้ิว 

หมูที่ 7 

28. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

8 บานบุไทย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานบุไทย 

หมูที่ 8 

29. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

๑0 บานสระไผ  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานสระไผ 

หมูที่ 10 

30. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

11 บานดงสวาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดง

สวาง หมูที่ 11 

31. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

12บานหนองไผ

 20,000.00 ประชาชนในหมูบานนองไผงาม หมูที่ 12 ประชาชนในหมูบานนองไผ

งาม หมูที่ 12 
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งาม 

32. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

9 บานหนองหญา

ปลอง 

 20,000.00 ประชาชนรอยละ 50 มีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

อุดหนุนดานสาธารณสุข

ตามแนวพระราชดําริ บาน

หนองหญาปลอง หมูที่ 9 

33. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ 

ของโรงเรียนทั้ง 6 

แหง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

 80,000.00 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

34. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการทัศน

ศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทั้ง 2 

แหง 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการเรียนรูนอก

หองเรียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม จํานวน 1 คร้ัง 

35. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณี

รดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ ในวัน

สงกรานต 

 113,700.00 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นให

คงอยูตลอดไป 

ทุกหมูบาน 

36. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม

ประเพณีบุญทอด

เทียนโฮม 

 80,000.00 เพื่อสงเสริมประเพณีของตําบลหวยยางคือบุญ

ทอดเทียนโฮม 

ทุกหมูบาน 

37. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อุดหนุนสวน

ราชการโครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) 

ตามโครงการ

อาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

เขตตําบลหวยยาง 

6 แหง  

 2,072,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต

ตําบลหวยยาง และเพื่อใหเด็กนกัเรียนทกุคน

ไดรับอาหาร 

เด็กนักเรียนรอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหารกลางวัน 

38. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ

งานฉลองชัยชนะ

ทาวสุระนารี/บวั

ไหมบัวใหญ 

 40,000.00 เพื่ออุดหนุนอําเภอบวัใหญใชโครงการงานฉลอง

ชัยฯ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมทาวสุระนารี  

ปละ 1 คร้ัง 
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39. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการแขงขัน

กีฬาสีศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการและการออก

กําลังกายมีความสัมพันธกับเพือ่ทั้งดานรางกาย

และจิตใจ  

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

40. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ 

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอาย ุ

 9,990,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 1,144 คน 

41. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ 

 3,192,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 251 คน 

42. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูติดเชื้อ HIV 

 36,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 2 คน 

43. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ัง

กองทุนสวัสดิการ

ออมวันละ 1 บาท 

ทั้ง 12 หมู  

 20,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการใหกับประชาชนผู เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมใหสมาชิก/ประชาชนมี

การออมเงิน 

จัดสวัสดิการใหกบั

ประชาชนผู เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมให

สมาชิก/ประชาชนมกีาร

ออมเงิน ทั้ง 12 หมู 

44. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ(สปสช.) 

 128,430.00 เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) องคการบริหารสวนตําบล

หวยยาง 

45. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ตําบล

หวยยาง 

 60,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูสูงอาย ุใหมีโอกาสอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆ

ใหกับผูสูงอาย ุใหมีอาชพี 

มีรายได และใหใชชีวิต

อยางมีความสุข 

46. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู

พิการและ

ผูดอยโอกาส 

ตําบลหวยยาง 

 40,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูพิการและผูดอยโอกาส 

ใหมีโอกาสอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

เทาเทียม 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆ

ใหกับผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ใหมอีาชีพ มี

รายได และใหใชชีวิตอยาง

มีความสุข 

47. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและ

อุตสาหกรรม 

โครงการสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 12 หมูบาน 

 50,000.00 เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน  ทุกหมูบาน 

48. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและ

อุตสาหกรรม 

โครงการฝกอาชีพ 

ใหกับประชาชน 

ทั้ง 12 หมูบาน 

 110,000.00 เพื่อฝกอาชพีใหกับผูวางงานและผูมีรายไดนอย

ตองการอาชีพเสริม 

ฝกอาชีพตางๆใหกับ

ประชาชนในตําบลหวยยาง 

ทั้ง 12 หมูบาน 
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49. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการจัด

กิจกรรมการ

แขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติด ของ 

อบต.หวยยาง 

 130,000.00 เพื่อสรางความสามัคคี ภายในตําบลหวยยาง 

และปองกันยาเสพติด 

ทุกหมูบาน 

50. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการแขงขัน

กีฬาทองถิ่น

สัมพันธ 

 30,000.00 เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดกับบุคลากร

ทองถิ่น ทั้ง 10 แหง ใหรูจักแพชนะ รูจักใหอภยั  

บุคลากรทองถิ่นเขารวม

กิจกรรม 

51. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุกีฬา  

 80,000.00 จัดซ้ือวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูก

วอลเลยบอล ตะกรอ ไมแบดมินตัน ฯลฯ 

ผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ 

52. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

 450,470.00 เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวันศูนยฯ2แหง), (คาจัดการ

เรียนการสอน), (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ

การเรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) ลดภาระคาใชจายผูปกครอง  

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

53. ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ 

รวมใจภักด์ิรัก

พื้นที่สีเขียว 

ภายในตําบลหวย

ยาง 

 50,000.00 ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ เทิดไท องคราชัน 

ภายในตําบลหวยยาง 

ทุกหมูบาน 

54. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

กอสรางถนน 

คสล. บานดาน

ชาง หมูที่ 1(ซอย

บานายแกว ไม

กลาง-บานนางเล็ก 

ฝอยสูงเนิน 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

สามารถสัญจรไป-มา สะดวกสบาย 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. ดังนี้ -สายหนา

วัดบานดานชาง ?บานนาย

อุดร จัดนอก ขนาดกวาง 

5.00 เมตร หนา 0.15 ม.

ยาวประมาณ 1,000.00 ม. 

-สายจากหมูบาน-รร.บาน

ดานชาง ขนาดกวาง 5.00 

ม.หนา 0.15 ม.ยาว

ประมาณ 500.00 ม. ทุก

สายกอสรางตามแบบ 

อบต.หวยยางกาํหนด 

55. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

ดอนกระชาย หมู

ที่ 2(สายบานดอน

กระชาย-บาน

เพียรไซตอ คสล.

เดิม) 

 321,710.00 การคมนาคมสะดวก บานดอนกระชาย-บาน

เพียรไซ ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.15 ม. -จุดบานนาย

คําสันต-บานนายไหมนอย 

ขนาด ก.5.00ม. หนา0.15 

ม. ยาว 140.00 ม -จาก
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หมูบาน-ลําหวย ขนาด ก.

5.00ม. หนา0.15 ม. ยาว 

1,000.00 ม 

56. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

หวยยาง หมูที ่3(

สายจากโรงเรียน

บานหวยยาง-

หนองหัวโสก) 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล.บานดอน

กระชาย ดังนี้ -ซอยบาน

นายสันต-บานนายวีระ 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาวรวม 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร -ซอยบานนาย

สุเทพ-บานนางสาคร 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

ม. -ซอยบานนายสายนต-

บานนายสันต ขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 

0.15 ม. -ซอยบานนายวี

ระ-ชน คสล.เสนนอก

หมูบาน กวาง 5.00 ม. 

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

-ลําหวยใหญ-หมูบานดอน

กระชาย ก. 4.00 ม.ยาว 

1,200 ม. หนา 0.15 ม. 

ทุกสายกอสรางตามแบบ 

อบต.หวยยางกาํหนด 

57. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนลําหวยยาง 

บานหวยครอ หมู

ที่ 5 (ชวงนานาย

คูณ พลหลา) 

 189,970.00 เพื่อใหประชาชนมีที่กกัเก็บน้าํไวใชในฤดูแลง ปรับปรุงฝายน้ําลนตาม

ตามแบบ อบต.หวยยาง

กําหนด 

58. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนลําหวยยาง 

บานหวยครอ หมู

ที่ 5(ชวงนานาย

สุรินทร แสงอรุณ) 

 67,650.00 ประชาชนมีน้ําไวอปุโภคบริโภค มีที่กักเก็บน้ํา 

59. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ

ระบายน้าํ คสล./

ทอสงน้ํา คสล. 

บานดงบัง หมูที่ 

6(จากบานนาง

อุทิศ-บานนาย

 325,220.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. สายหนา รพ.

สต.บานดงบัง กอสราง

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร กอสรางตาม
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สุพิน) แบบ อบต.หวยยางกาํหนด 

60. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

เกาง้ิว หมูที ่7(

สายบานนาย

สุนทร สังกะสี) 

 179,220.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสรางถนน คสล. บาน

เกาง้ิว ดังนี ้-สายบานเกา

ง้ิว-บานดงสวาง ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 ม. 

-สายจากบานนายสุนทร 

สังกะสี-ลําหวยยาง ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร -สายเขาวัดบานเกา

ง้ิว ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 

เมตร สายรอบหมูบาน

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 ม. ทุกสายกอสราง

ตามแบบ อบต.หวยยาง

กําหนด 

61. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนหินคลุก บาน

เกาง้ิว หมูที ่7 

(บานนายทองสุข-

หนองตีนนก) 

 324,070.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ตามแผน 

62. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

หอกระจายขาว

และติดต้ังระบบ

เสียงตามสาย

ภายในหมูบาน 

บานหนองหญา

ปลอง หมูที่ 9 

 213,240.00 เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร และแจงขอมูลทาง

ราชการใหกับประชาชน 

กอสรางหอกระจายขาว

พรอมติดต้ังระบบเสียงตาม

สายภายในหมูบาน 

63. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

อุดหนุนโครงการ

ติดต้ังไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ 

ทั้ง 12 หมูบานใน

เขตตําบลหวยยาง 

 260,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตตําบลหวย

ยาง 

64. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บานบุไทย 

หมูที่ 8 (สายรอบ

หมูบานดานทิศ

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการปรับปรุง

ซอมแซมถนน คสล. ขนาด

ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 700.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการทั้งหมดรวมไม
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ตะวันตก) นอยกวา 3,000 .00 

ตารางเมตร ลงไหลทางดิน

ถมตามสภาพ กอสรางตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

65. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

โดมเอนกประสงค 

บานสระไผ หมูที่ 

10 

 328,540.00 เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่ในการประชุมและทํา

กิจกรรมตางๆภายในหมูบาน 

ดําเนินการกอสรางโดม

อเนกประสงค กวาง 6.00 

เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง

ไมตํ่ากวา 550 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

144.00 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

66. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

โดมเอนกประสงค 

บานดงสวาง หมูที ่

11 

 242,660.00 โดม 1 หลัง ดําเนินการกอสรางโดม

อเนกประสงค กวาง 7.00 

เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง

ไมตํ่ากวา 5.50 เมตร หรือ

มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

98.00 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

67. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บาน

หนองไผงาม หมูที่ 

12 (บานนาย

แปลง-บานนาย

เล็ก ฝอยสูงเนิน) 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 

5.00 เมตร ยาว 230.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 

1,150 .00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

68. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บาน

หนองไผงาม หมูที่ 

12 (บานณรงค

ศักด์ิ ทวีทรัพย) 

 54,150.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 

3.00 เมตร ยาว 38.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 

114 .00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 
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กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

69. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางร้ัวที่ทํา

การองคการ

บริหารสวนตําบล

หวยยาง(ดานทิศ

ตะวันออก) 

 40,000.00 เพื่อความเปนระเบียบและเปนสัดสวน ดําเนินการกอสรางร้ัวดาน

ทิศตะวันออก ยาว 26.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

70. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ปายที่ทําการ

องคการบริหาร

สวนตําบลหวย

ยาง 

 60,000.00 เพื่อความสวยงามและสงางาม ดําเนินการกอสรางปายที่

ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง ยาว 5.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

71. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

คาออกแบบ คา

ควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชน นิติ

บุคคล หรือ

บุคคลภายนอก  

 50,000.00 เพื่อจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  

เพื่อจายเปนคาออกแบบ 

คาควบคุมงานที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพื่อให

ไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง  

72. ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม

ทบทวนความรู

ความสามารถ อป

พร./ตํารวจบาน  

 150,000.00 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งาน  ทุกหมูบาน 

 

ฉ.  ผลการดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป ท่ีไดบรรจุในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน  62  โครงการ  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

20 27.78 1,659,000.00 7.28 17 27.27 1,027,773.85 5.18 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  5  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุข งบประมาณ 40,000  บาท 

 2. โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน  งบประมาณ   30,000  บาท 

 3. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป   งบประมาณ   350,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

2.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 12 16.67 240,000.00 1.05 12 21.82 240,000.00 
 

1.21 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 9.72 2,425,700.00 10.65 6 9.09 2,220,200.00 11.18 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม  งบประมาณ 80,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

4.ยุทธศาสตรดาน
สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

7 9.72 13,466,430.00 59.1 7 10.91 12,937,630.00 65.17 
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ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

5.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

2 2.78 160,000.00 0.7 1 1.82 55,100.00 0.28 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการฝกอาชีพ  งบประมาณ 50,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

7.ยุทธศาสตรดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

4 5.56 690,470.00 3.03 3 5.45 521,576.00 2.63 

 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธสรางความสามัคคี งบประมาณ 30,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

8.ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 1.39 50,000.00 0.22 1 1.82 20,500.00 0.1 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

9.ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

18 25 3,943,270.00 17.31 15 21.82 2,828,088.68 14.25 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  4  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการกอสรางปายท่ีทําการ อบต.หวยยาง งบประมาณ 60,000  บาท 

 2. โครงการกอสรางรั้วท่ีทําการ อบต.หวยยาง งบประมาณ 40,000  บาท 

 3. โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน หมูท่ี 5 งบประมาณ 189,970  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

10.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1 1.39 150,000.00 0.66 0 0 0 0 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝกทบทวนซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ  150,000  บาท 
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ

เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หวยยางทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

    

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ธันวาคม  2562 

 

                                                                            สมปอง  จันปญญา 

                                                                          นายสมปอง  จันปญญา 

                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 


