
 
ประกาศ อบต.หวยยาง 

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

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มี
กลไกใหประชาชนในทองถิน่มีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากบัการบริหารจัดการอบต.หวยยาง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.หวยยาง 
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม " 
ข. พันธกิจ ของอบต.หวยยาง 
    1. จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
    2. บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
    3. สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ลดฝุนละอองและนํ้าเสีย 
    4. สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธภิาพและคุณภาพ 
    ดานการสาธารณสุข 
    ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
    ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
    ดานกีฬาและนันทนาการ 
    ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ดานโครงสรางพื้นฐาน 
    ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ง. การวางแผน 
    อบต.หวยยาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผาน
การมีสวนรวมของประชาชน เชน การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนาํมาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
    อบต.หวยยาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํา
นว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 

ดานการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

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

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

ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

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

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

9 
13,342,400.0

0 
9 

13,442,400.0
0 

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



ดานเศรษฐกิจ พาณิช
กรรม และ
อุตสาหกรรม 

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

ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

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

ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

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

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

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

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

0 
175 

182,096,120.0
0 

146 
166,118,360.0

0 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

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

รวม 78 
17,986,400.0

0 
84 

25,083,400.0
0 

293 
195,409,180.

00 
269 

209,409,120.
00 

241 
194,661,360.

00 
 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จาํนวน 61 โครงการ งบประมาณ 4,070,792 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 9 389,200.00 

ดานการสาธารณสุข 14 230,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 3,416,592.00 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 0.00 

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม - - 

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 2 30,000.00 

ดานกีฬาและนันทนาการ 1 0.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 4 5,000.00 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 8 0.00 

ดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 4 0.00 

รวม 61 4,070,792.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี ้



  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาตําบล 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง ผูนําชุมชน 
และผูสังเกตการณ 

300,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

ความรูมาพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1 

2. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึก 
ใหคณะผูบริหาร/ ส.อบต./
ขาราชการและพนกังานจางทุก
คนมีความเขาใจคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีใน
การทํางานและการอยูรวมกัน
ในสังคม 

คณะผูบริหาร/ส.อบต./ขาราชการ และ
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง 

3. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ตําบลหวยยาง/แผน
ชุมชน 

5,900.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพิ่มศักยภาพของชุมชน 12 

4. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

0.00 สํานัก/กองคลัง 
เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยสินของ อบต. 

1 

5. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ทองถิ่นรวมใจกําจัด
ผักตบชวา ประชามี
สวนรวม 

23,300.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกําจัดผักตบชวา 12 

6. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
กฎหมายชาวบาน 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง ผูนําหมูบานและ
ประชาชนผูสนใจ 

7. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอบรม
เสริมสรางการมีสวน
รวมในระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชนตําบลหวย
ยาง 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการประชาชนผูสนใจ
เขาใจในระบอประชาธิปไตย 
อยางแทจริง 

ฝกอบรมประชาชนผูสนใจ จํานวน 12 
หมูบาน 

8. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน
การจัดงานรัฐพิธี 
(อุดหนุนที่ทําการ
อําเภอบวัใหญ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการบริหารงานระหวาง 
อบต.กับอําเภอบวัใหญและ
หนวยงานอื่นมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1 

9. 

ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.หวยยาง 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบลหวยยาง เพื่อ
ดําเนินงานตางๆ และสนับสนุน
การดําเนินโครงการ ดังนี้ ๑. 
สนับสนุนหนวยงบริการหรือ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น 



สถานบริการ หรือหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ๒. 
สนับสนุนกลุมหรือองคกร
ประชาชน หรือหนวยอื่น 

10
. 

ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

โครงการรณรงค
สงเสริมการไถกลบ
ตอซังขาว 

30,000.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

อบรมใหความรูเกษตรใหไดรับ
ความรูจากประโยชนการไถกลบ
ตอซังขาว 

เกษตรกร 12 หมูบาน 

11
. 

ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

โครงการสงเสริม
วานเมล็ดพันธพืชทาํ
ปุยพืชสด 

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

อบรมใหความรูการใชปุยพืชสด
จากเมล็ดพืชที่สามารถนํามา
เปนปุยพืชสดไดเปนโครงการตอ
ยอดจากโครงการไถกลบตอซัง
ขาว 

เกษตรกร 12 หมูบาน 

12
. 

ดานการสาธารณสุข 

โครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 
12) 

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

1. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
2. ลดปญหามลพิษจากขยะ 3. 
สรางจิตสํานึกใหชุมชนรักษา
ความสะอาดและรูจักวิธีคัดแยก
และกําจัดขยะทีถู่กตอง 

ภายในตําบลหวยยาง 

13
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๑ บานดานชาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๑) 

14
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๒ บานดอน
กระชาย (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๒) 

15
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๓ บานหวยยาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

หมูที่3 

16
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๔ บานขามเต้ีย 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๔) 

17
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๕ บานหวยครอ 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๕) 

18
. 

ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๖) 



ที่ ๖ บานดงบัง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

อบต. 

19
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๗ บานเกาง้ิว 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๗) 

20
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๘ บานบุไทย 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๘) 

21
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๙ บานหนองหญา
ปลอง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๙) 

22
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๑๐ บานสระไผ 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๑๐) 

23
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๑๑ บานดงสวาง 
(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๑๑) 

24
. 

ดานการสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ ๑๒ บานหนองไผ
งาม(จํานวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ ๑๒) 

25
. 

ดานการสาธารณสุข 

โครงการอบรมและ
ใหความรูเร่ืองการ
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหความรูประชาชนเร่ือง
การปอกันโรคไขเลือดออก 

อบรมใหความรู อสม.และประชาชนทั้ง 
12 หมูบาน 

26
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
หวยยาง 

0.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลหวยยางของ 
อบต. ตามภารกิจอํานาจหนาที่
เพื่อประชาชน ๒) เพื่อสงเสริม
เด็กและเยาวชนไดมีความรู 
ความสามารถ และทาํงาน
รวมกันใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและผูอื่นได 

เด็กและเยาวชนในตําบลหวยยาง 



27
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 แหง 

0.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการ
เรียนรูนอกหองเรียนใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย 

28
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

221,500.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง 

29
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารเสริมนม) 

1,126,392.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางทั้ง 2 แหง 
และโรงเรียนในเขตทั้ง 6 แหง 

30
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจาย
สถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, 
คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) 

33,900.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑) เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
สถานศึกษา (คาหนังสือ เรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คา
เคร่ืองแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ๒) เพื่อ
ลดภาระคาใชจายใหกบั
ผูปกครอง 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
จํานวน 2 แหง 

31
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจาย
สถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการ
สอน) 

74,800.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

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

2 

32
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดาน
ชาง 

404,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียนไดรับอาหาร ครบ ๕ หมู 
รอยละ ๑๐๐ 

33
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหวย
ยาง 

230,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบานหวย
ยาง) 

34
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานขาม
เต้ีย 

440,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบานขาม
เต้ีย) 

35
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดงบัง 

414,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบาน ดง
บัง) 

36
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานเกาง้ิว 

218,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบานเกา
ง้ิว) 

37
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนอง
หญาปลอง 

254,000.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบานหนอง
หญาปลอง) 

38
. 

ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงาน
ประเพณีบัวไหม-บัว
ใหญ (เสนอโดย

0.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูสืบไป 2. 
สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับ

ประชาชนทุกหมูบานในเขตพื้นที่ และ
บุคลากรของ อบต. รวมกับหนวยงาน
ราชการอื่น 



ประชาคม ม.1 - ม.
12) 

ประชาชนและบุคลากรของ 
อบต. 

39
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ตําบลหวย
ยาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 
12) 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูสูงอายุให
ผูสูงอายุเห็นคุณคาในตัวเอง ไม
เปนภาระลูกหลาน 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆใหกับผูสูงอายุ
ใหมีอาชีพ มีรายได 

40
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพกิาร
และผูดอยโอกาส 
ตําบลหวยยาง 
(เสนอโดยประชาคม 
ม.1 - 12) 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสเห็นคุณคาในตัวเอง 
ไมเปนภาระลูกหลาน 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆใหกับผูพกิาร
และผูดอยโอกาสใหมอีาชีพ มีรายได 

41
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชน 
ตําบลหวยยาง 
(เสนอโดยประชาคม 
ม.1 - 12) 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ประชาชน
ทั้ง 12 หมูบานใหมีรายได ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนและ
สงเสริมการีอาชีพ 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆใหกับผู
ประชาชนใหมีอาชพี มีรายได 

42
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพใหกับผูติด
เชื้อ -ผูปวยเอดส 

0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือผูปวยใหสามารถ
มีชีวิตอยูไดดวยตนเอง 

ผูปวยและผูติดเชื้อเอดสในเขตพื้นที่
ตําบล หวยยาง 

43
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือรอย
ละ ๑๐๐ 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ 

44
. 

ดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 0.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู
พิการใหมีการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือรอยละ ๑๐๐ 

45
. 

ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
ประชาชนตานยา
เสพติด (เสนอโดย 
ม.1 -12) 

0.00 
สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 2. มีความรูรัก
สามัคคีในหมูคณะ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล หวยยาง 

46
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกหญา
แฝก 

5,000.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อปองกันการพังทลายของ
หนาดิน 

12 

47
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปา
เฉลิม พระเกียรติ 

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อใหคนรูจักประโยชนของปา
และมีสวนรวมการอนุรักษปา
ภาวะโลกรอน 

พื้นที่สาธารณ ประโยชน ในเขตตําบล 
หวยยาง 

48
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดการน้ํา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้ําใตดิน) 

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

ฝกอบใหความรูดานการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อเอาไวใชใน
การเกษตร ในชวงฤดูแลง 

ประชาชนตําบลหวยยาง 

49
. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

0.00 
กองสงเสริม
การเกษตร 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดชทรงให
ความสําคัญและเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ปาสาธารณะ ตลุกหิน บานดงบัง-บานดง
สวาง 



(อพ.สธ.) 

50
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอน
กระชาย หมูที่ 2(
สายบานดอน
กระชาย-บานเพีย
ไซย) 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจร
ไป ? มา ไดสะดวก 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว 600.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
3,000 ตารางเมตร พรอมลงทางดินถม
ตามสภาพ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกําหนด 

51
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายทอ
เมนระบบประปา
หมูบาน บานดาน
ชาง หมูที่ 1 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช
ครบทุกครัวเรือน 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา
หมูบาน ขนาดทอพวีีซี Dia 3 นิ้ว 
ระยะทาง 1,600 เมตร พรอมฝงกลบ
ทอและติดต้ังประตูปด-เปด ขนาด 3 นิ้ว 
จํานวน 8 จุด รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด 

52
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาง้ิว 
หมูที่ 7 สายทางเขา
วัดเกาง้ิว 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

การสัญจรไป-มาสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 245.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 1,225.00 ตร.ม.ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาํหนด 

53
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหอ
ถังสูงแชมเปญและ
ติดต้ังระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
(โซลารเซลล) ระบบ
ประปาหมูบาน บาน
บุไทย หมูที่ 8 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

แกไขปญหาภัยแลง 

ดําเนินการกอสรางหอถังสูงแชมเปญ 
ขนาดความจ ุ15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 
เมตร ขยายทอพีวีซี ขนาดทอพีวีซี Dia 3 
นิ้ว ระยะทาง 100 เมตร และขนาด
ทอพีวีซี Dia 2 นิ้ว ระยะทาง 150 
เมตร พรอมฝงกลบทอและติดต้ังประตู
ปด-เปด ขนาด 3 นิ้ว จาํนวน 1 จุด และ
ติดต้ังประตูปด-เปด ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 
2 จุด พรอมติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลารเซลล) รายละเอยีด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาํหนด 

54
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนอง
หญาปลอง หมูที ่9 
จากบานนางพา 
สุริยะ-ถนนลาดยาง
(หนาโรงเรียน) 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

การสัญจรไป-มาสะดวก 

ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 960.00 ตร.ม.
ลงไหลทางดินถมตามสภาพ รายละเอยีด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาํหนด 

55
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายทอ
เมนระบบประปา
หมูบาน บานดง
สวาง หมูที่ 11 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช
ครบทุกครัวเรือน 

ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา
หมูบาน ขนาดทอพวีีซี Dia 2 นิ้ว 
ระยะทาง 2,740 เมตร พรอมฝงกลบ
ทอและติดต้ังประตูปด-เปด ขนาด 2 นิ้ว 
จํานวน 5 จุด รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด 

56
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบาน
หวยครอ-บานดง
สวาง 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจร
ไป ? มา ไดสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,138.00 เมตร หนา 0.15เมตร 
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 10,690 
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตามสภาพ 
กอสรางตามแบบและปริมาณงานที่
กําหนด 



57
. 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไผ
งาม หมูที่ 12 สาย
บานนางบัวรอง 
จันทรทะเรนท-บาน
นางสุดใจ การถาง 

0.00 
สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

การสัญจรไป-มาสะดวก 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 350.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 1,750.00 ตร.ม.ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาํหนด 

58
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการอบรม
รณรงคปองกัน
ปราบปรามยาเสพ
ติด (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 -
12) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนมี
ความรูและรวมปองกันการแพร
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมูที ่1-12 

59
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการต้ังจุดตรวจ
และบริการ
ประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในชวงเทศกาลป
ใหม และเทศกาล
สงกรานต (เสนอ
โดยประชาคม ม.
1,12) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.ดําเนินการตามมาตรการแผน
ปองกัน 2.ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

ต้ังดานตรวจ / จุดทีพ่ักรถในตําบลหวย
ยาง 

60
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 
12) 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรางความสามัคคีในหมู
คณะ 

อปพร.ตําบล หวยยาง 

61
. 

ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อต้ังศูนยปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เปนศูนยกลางรับเร่ืองราวรองทุกขของ 
อปท.ทั้ง 11 แหงเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.หวยยาง มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบญัญติังบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จาํนวนเงิน 
3,979,892 บาท มีการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 23 โครงการ จํานวนเงิน 3,573,514 ลานบาท สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 2 232,220.00 2 232,220.00 

ดานการสาธารณสุข 10 207,810.00 10 207,810.00 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 3,109,714.48 10 3,109,714.48 

ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 16,245,000.00 6 16,245,000.00 

ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม - - - - 

ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 1 23,770.00 1 23,770.00 

ดานกีฬาและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 4 125,000.00 4 125,000.00 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 44 11,418,200.00 44 11,418,200.00 



ดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 3 100,000.00 3 100,000.00 

รวม 98 
32,263,992.00 

98 
32,263,992.00 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หวยยาง ที่มีการกอหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 

1. 
ดานการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ผูนําชุมชน 
และผูสังเกตการณ 

300,000.00 208,920.00 208,920.00 ไมมี 

2. 
ดานการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาทองถิ่นรวมใจกาํจัด
ผักตบชวา ประชามีสวนรวม 

23,300.00 23,300.00 23,300.00 ไมมี 

3. 
ดานเกษตรกรรม 
เกษตรอินทรีย 

โครงการรณรงคสงเสริมการไถกลบตอ
ซังขาว 

30,000.00 23,770.00 23,770.00 ไมมี 

4. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่1 บานดานชาง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 สถานการณโควิด-19 

5. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่2 บานดอนกระชาย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

6. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่3 บานหวยยาง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

7. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่6 บานดงบัง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

8. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่7 บานเกาง้ิว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

9. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่8 บานบุไทย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

10. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่9 บานหนองหญา
ปลอง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

11. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่10 บานสระไผ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

12. ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่12 บานหนองไผงาม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สถานการณโควิด-19 

13. ดานการสาธารณสุข 
โครงการอบรมและใหความรูเร่ืองการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

30,000.00 27,810.00 27,810.00 
สถานการณโควิด-19 

14. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวนั) 

221,500.00 211,800.00 211,800.00 ไมมี 

15. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,126,392.00 845,584.48 845,584.48 ไมมี 

16. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน) 

33,900.00 30,510.00 30,510.00 ไมมี 

17. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 

74,800.00 71,400.00 71,400.00 
สถานการณโควิด-19 



18. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดานชาง 

404,000.00 394,420.00 394,420.00 
สถานการณโควิด-19 

19. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหวยยาง 

230,000.00 230,000.00 230,000.00 
สถานการณโควิด-19 

20. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานขามเต้ีย 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 
สถานการณโควิด-19 

21. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดงบัง 

414,000.00 414,000.00 414,000.00 
สถานการณโควิด-19 

22. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานเกาง้ิว 

218,000.00 218,000.00 218,000.00 
สถานการณโควิด-19 

23. 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 
สถานการณโควิด-19 

24 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอนกระชาย หมูที ่2(สาย
บานดอนกระชาย-บานเพียไซย) 

331,200.00 331,200.00 331,200.00 
ไมมี 

25 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายทอเมนระบบประปา

หมูบาน บานดานชาง หมูที่ 1 
439,300.00 439,300.00 439,300.00 

ไมมี 

26 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเกาง้ิว หมูที่ 7 สายทางเขา
วัดเกาง้ิว 

498,700.00 498,700.00 498,700.00 
ไมมี 

27 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางหอถังสูงแชมเปญและ
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(โซลารเซลล) ระบบประปาหมูบาน 
บานบุไทย หมูที่ 8 

498,400.00 498,400.00 498,400.00 

ไมมี 

28 

ดานโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 
จากบานนางพา สุริยะ-ถนนลาดยาง
(หนาโรงเรียน) 

498,300.00 498,300.00 498,300.00 

ไมมี 

29 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายทอเมนระบบประปา

หมูบาน บานดงสวาง หมูที ่11 
448,100.00 448,100.00 448,100.00 

ไมมี 

30 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานหวยครอ-บานดงสวาง 
498,700.00 498,700.00 498,700.00 

ไมมี 

31 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไผงาม หมูที่ 12 สาย
บานนางบัวรอง จันทรทะเรนท-บาน
นางสุดใจ การถาง 

498,700.00 498,700.00 498,700.00 

ไมมี 

32 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําหนอง
กระทุม หมูที ่2 บานดอนกระชาย 

192,100.00 192,100.00 192,100.00 
ไมมี 

33 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดงบัง หมูที ่6 สายหนาวัด
บานดงบัง 

495,300.00 495,300.00 495,300.00 
ไมมี 

34 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระไผ หมูที ่10(ดานทิศ
เหนือ) 

299,100.00 299,100.00 299,100.00 
ไมมี 

35 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระไผ หมูที ่10(ดานทิศใต) 

199,100.00 
199,100.00 199,100.00 ไมมี 

36 ดานความมั่นคง โครงการอบรมรณรงคปองกัน 30,000.00 00.00 00.00 ไมไดดําเนินการเนื่องจาก



ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

ปราบปรามยาเสพติด (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 -12) 

สถานการณโควิด-19 

37 
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการต้ังจุดตรวจและบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุในชวงเทศกาลป
ใหม และเทศกาลสงกรานต (เสนอโดย
ประชาคม ม.1,12) 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 ไมมี 

38 
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการวันอปพร. 22 มีนาคม (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 - 12) 

25,000.00 00.00 00.00 
ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโควิด-19 

39 
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุนศูนยปฏบิัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

100,000.00 00.00 00.00 
ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโควิด-19 
 

 
รายละเอียดโครงการเงินจายขาดสะสม ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบเงินสะสม ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานดานชาง  หมู

ที่ 1 จากหนาบาน นางอภญิญา  เกษ

นอก  ถึง  หนาบานนางพูนศรี   เมิก

สวาง                       

332,800.00   332,800.00   332,800.00   

ไมมี 

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินสายบานดอน

กระชาย  ถึง  ลําหวยใหญ  บานดอน

กระชาย  หมูที ่ 2  ถนนดินสายบาน

ดอนกระชาย  ถึง  ลําหวยใหญ 

250,100.00 250,100.00 250,100.00 

ไมมี 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบาน

หวยยาง หมูที ่3 ถึง บานดอนกระชาย 

หมูที่ 2  ถนนดินสายถนนลูกรังสาย

บานหวยยาง  หมูที ่ 3  ถึง  บานดอน

กระชาย  หมูท่ี  2   

499,400.00 499,400.00 499,400.00 

ไมมี 

4. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานขามเต้ีย  หมู

ที่  4  จากหนาบานนายจันดี  กองทุง

มน  ถึง  หนาบานนายสุข  จอดนอก    

210,200.00   210,200.00   210,200.00   

ไมมี 

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานขามเต้ีย  หมู

ที่  4  จากหนาบานนางสุบรรณ  เปา

กระโทก ถึง  ถนน  คสล.  สายรอบ

หมูบานดานทิศเหนือ 

129,600.00   129,600.00   129,600.00   

ไมมี 

6 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บาน

หวยครอ  หมูที ่ 5  ถนนสายศาลปูตา  

ถึง  นานายยงยุทธ  มีทอง 

376,50.00   376,50.00   376,50.00   

ไมมี 

 
รายละเอียดโครงการเงินจายขาดสะสม ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบเงินสะสม ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 

7 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากส้ินสุด 339,900.00   339,900.00   339,900.00   ไมมี 



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ

หมูบานดานทิศตะวันตก  หมูที ่ 6 สาย

รอบหมูบานดานทิศตะวันตก  ถึง  อาง

เก็บน้ําตลุกหิน   

8. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงทอระบายน้าํ  ถนน

ทางขามลําหวยยาง  หนาวัดบานเกาง้ิว  

บานเกาง้ิว  หมูที ่ 7 

399,800.00   399,800.00   399,800.00   

ไมมี 

9. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานบุไทย  หมูที ่ 

8  จากหนาวัดคริสต ถงึ  ถนนลาดยาง 

338,500.00 338,500.00 338,500.00 

ไมมี 

10. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงทอเมนระบบประปา

หมูบาน  บานหนองหญาปลอง  หมูที่  

9 

340,400.00 340,400.00 340,400.00 

ไมมี 

11. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บาน

สระไผ  หมูที่  10  ถนนสายบานสระ

ไผ  หมูที่  10  ถึง  บานหนองหญา

ปลอง  หมูที่  9 

339,900.00 339,900.00 339,900.00 

ไมมี 

12 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานดงสวาง  หมู

ท่ี  11  จากหนาบานนายอุดม   ลาง

ไชย  ถึง  หนาบานนางเดือนแรม  นนนุ

ศาสตร 

157,000.00 157,000.00 157,000.00 

ไมมี 

13 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานดงสวาง  หมู

ที่  11  จากหนาบานนายอุดม  วงศอิน

จันทร   

56,000.00 56,000.00 56,000.00 

ไมมี 

14 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานดงสวาง  หมู

ที่  11  จากหนาบานนายอุดม  วงศอิน

จันทร  ถึง  ถนนสายกลางหมูบาน  

บานดงบัง  หมูที่  6   

138,200.00 138,200.00 138,200.00 

ไมมี 

15 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานดงสวาง  หมู

ที่  11  จากหนาบานนายอุดม  วงศอิน

จันทร  ถึง  ถนนสายกลางหมูบาน  

บานดงบัง  หมูที่  6 

138,200.00 138,200.00 138,200.00 

ไมมี 

16 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมูบาน  บานหนองไผงาม  

หมูที่  12  จากถนนลาดยางนานิคม

หนองยาว  ถึง  หนาบานนางสมบัติ  จุล

นาค 

363,800.00 363,800.00 363,800.00 

ไมมี 

รายละเอียดโครงการโอนต้ังจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
โอนต้ังจายเปน
รายการใหม 

ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 



1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 

บานดอนกระชาย(บานดอนกระชาย-

บานหวยยาง 

197,800.00 197,800.00 197,800.00 ไมมี 

2 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 4 

บานขามเต้ีย(นานายทอง ดงเทียมศรี-

นานายสุพัฒน สวาสดี 

42,300.00 42,300.00 42,300.00 

ไมมี 

3 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 

บานหวยยาง(บานหวยยาง-ลาดยางนา

นิคมหนองยาว 

197,800.00 197,800.00 197,800.00 

ไมมี 

4 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 

บานดานชาง(ขางโรงเรียน-ลําหวยใหญ 
183,600.00 183,600.00 183,600.00 

ไมมี 

5 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองไผงาม หมูที่ 12(บาน

นางบัวรอง-บานนางสุดใจ การถาง 

234,300.00 234,300.00 234,300.00 

ไมมี 

6 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 4 
บานขามเต้ีย(ขางโรงเรียนบานขามเต้ีย-
แยกบานโนนประดู 

169,500.00 169,500.00 169,500.00 
ไมมี 

7 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 

บานหวยครอ(หวยครอ-บานสระครก 
70,600.00 70,600.00 70,600.00 

ไมมี 

8 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 10 

บานสระไผ(ทางแยกสระไผ-โคกปาชา 
127,100.00 127,100.00 127,100.00 

ไมมี 

9 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5(

บานหวยครอ-บานดงสวาง 
169,500.00 169,500.00 169,500.00 

ไมมี 

10 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 7 

บานเกาง้ิว(บานเกาง้ิว-บานหวยครอ 
197,800.00 197,800.00 197,800.00 

ไมมี 

11 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเริม

เหล็ก หมูที่ 8 บานบุไทย(หนาวัดคริสต-

เชื่อมลาดยาง 

200,100.00 200,100.00 200,100.00 

ไมมี 

12 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 

บานหนองหญาปลอง(หนองหญาปลอง-

สระไผ 

146,000.00 146,000.00 146,000.00 

ไมมี 

13 

ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 11 

บานดงสวาง(คลองสงน้ํา-แยกหอถัง

ประปาหมู 4 

353,200.00 353,200.00 353,200.00 

ไมมี 

14 
ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6(

สายหลังโรงเรียนบานดงบัง 
197,800.00 197,800.00 197,800.00 

ไมมี 

     

   

       

 
รายละเอียดโครงการที่ไมไดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 



1 
ดานการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

2 

ดานการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง

ทั่วไป 
200,000.00 0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

3 

ดานการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 
โครงการอบรมกฎหมายชาวบาน 30,000.00 0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

4 

ดานการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

โครงการอบรคุณธรรมจริยธรรมและ

พัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง 

30,000.00 0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

5 

ดานการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

โครงการอบรมเสริมสรางการมีสวนรวม

ในระบอบประชาธิปไตยประชาชน

ตําบลหวยยาง 

30,000.00 
 

0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

6 

ดานการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 
โครงการวัน อปพร. 20,000.00 0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

7 ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่4 บานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

8 ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่5บานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

9 ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่7 บานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

10 ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่9 บานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

11 ดานการสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่11 บานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

12 ดานการสาธารณสุข 
โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง 

30,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

13 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาชนตําบลหวยยาง 

30,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

  

 

 

    



 
รายละเอียดโครงการที่ไมไดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย ปญหา/อุปสรรค 

14 
ดานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

15 
ดานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน

ตําบลหวยยาง 
150,000.00 0.00 0.00 

เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

16 
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบัวไหม-บัวใหญ 100,000.00 0.00 0.00 
เนื่องจากเกิดการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 

 
     

 

 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.หวยยาง บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ดานการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

13 1,159,000.00 9 389,200.00 2 232,220.00 2 232,220.00 

2.ดานการสาธารณสุข 17 440,000.00 14 230,000.00 10 207,810.00 10 207,810.00 

3.ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

25 4,924,000.00 13 3,416,592.00 10 3,109,714.48 10 3,109,714.48 

4.ดานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

10 18,560,000.00 6 16,245,000.00 6 16,245,000.00 6 16,245,000.00 

5.ดานเศรษฐกิจ พาณิช
กรรม และอุตสาหกรรม 

4 380,000.00 - - - - - - 

6.ดานเกษตรกรรม เกษตร
อินทรีย 

4 280,000.00 2 30,000.00 1 23,770.00 1 23,770.00 

7.ดานกีฬาและนันทนาการ 2 200,000.00 1 200,000.00 0 0.00 0 0.00 

8.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

9 760,000.00 5 205,000.00 4 125,000.00 4 125,000.00 

9.ดานโครงสรางพื้นฐาน 175 182,096,120.00 44 11,418,200.00 44 11,418,200.00 44 11,418,200.00 

10.ดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

10 610,000.00 4 130,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 

รวม 269 209,409,120.00 98 
32,263,992.00 

98 
32,263,992.00 

98 
32,263,992.00 

 

 



   
จากที่คณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกาบริหารสวนตําบลหวยยาง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีขอเสนอแนะ

ดังนี้    

 ปญหา 

(๑)  มีบางหมูบานที่ยังไมมีไฟฟาสองสวางและบางหมูบานมีไมเพียงพอ 

(๒)  ถนนยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกหมูบาน   

(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคล่ือนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม

หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น  

(๔)  มีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 

ขอเสนอแนะ  

(๑)  เห็นควรพิจารณาติดต้ังไฟฟาสองสวางใหหมูบานอยางเพียงพอ  เพื่อใหการสัญจรไปมาไดสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดย

เสนอแนะใหติดต้ังไฟฟาสองสวางดังนี ้

   (๑.๑)  ติดต้ังไฟฟาสองสวางใหเพียงพอตอประชาชน   

 (๒)  เห็นควรพิจารณาดําเนินการซอมแซม/ปรับปรุง/กอสรางถนนใหสามารถสัญจรไป-มาไดสะดวก  และเพียงพอ  

(๓)  ในการทีจ่ะดําเนินโครงการนั้น  จะตองเปล่ียนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๒/๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๐   

(๔)  ใหพิจารณาดําเนินโครงการที่ไดต้ังงบประมาณเอาไวแลวใหครบทุกโครงการ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทกุทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกีย่วของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.
หวยยางทราบ เพื่อจะไดพจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
                                                               

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

 


