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เสนอ สภา อบต.หว้ยม้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ประจำปี พ.ศ. 2565 

 



บทนำ 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 17, ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
และ ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 บัดนี้  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
ไดจ้ัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เสนอคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ม้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  จึงนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว  และผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศใช้ได ้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ  ตลอดจนคำสั่ง และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องและพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น        
ให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และทำให้การดำเนินงาน   
ไม่เกิดความซ้ำซ้อน  มีความสุจริต โปร่งใส   มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีคุณภาพและตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงมากขึ้นต่อไป 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   

 



1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -     -         -      -          -      -         -      -              2        624,760       2        624,760      
    (1) แผนงานเคหะและชุมชน -     -         -      -          -      -         -      -              1        218,700       1        218,700      

รวม -    -        -      -         -     -        -     -             3        843,460      3        843,460     

แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.2  จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า :  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                       

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ผลลัพธ์ หน่วยงาน

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ท่ีคาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก

1 โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต เพ่ือแก้ไขปัญหาล าเหมืองพัง ขนาดความสูง 2.00 เมตร -       -      -       -      174,765    ร้อยละของ ป้องกันตล่ิงพัง อบต.ห้วยม้า

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 ต าบลห้วยม้า ทลายจากน้ ากัดเซาะ เข้าสู่พ้ืนท่ี หนา 0.20 เมตร ยาว 28.00 เมตร การด าเนิน เข้าพ้ืนท่ีของ กองช่าง

เลียบล าน้ าห้วยม้า ช่วงบ้านนายจรัญ ของประชาชน เลียบล าน้ าห้วยม้า ช่วงบ้านนายจรัญ การได้จริง ประชาชน
ชัยวรรณศาสน์ ชัยวรรณศาสน์ 

*เพ่ิมเติมแผน

2 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือแก้ไขปัญหาการทรุดตัว ก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิงพัง -       -      -       -      450,000    ร้อยละของ ป้องกันตล่ิงพัง อบต.ห้วยม้า

หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยม้า ของดินและการพังทลาย ต าบลห้วยม้า การด าเนิน และโรงน้ าด่ืม กองช่าง

บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ าด่ืม ไม่ให้ตัวอาคารโรงน้ าด่ืม ขนาด ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร การได้จริง เสียหาย

เสียหาย บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ าด่ืม
*เปล่ียนแปลงแผน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.2  จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า :  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                       

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ผลลัพธ์ หน่วยงาน

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ท่ีคาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร -      -       -      218,700    ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

แอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 13 ต าบลห้วยม้า ยาว 188.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า การด าเนิน 200 ครัว กองช่าง

564.00 ตารางเมตร การได้จริง เรือน

เร่ิมต้นพิกัด E 632122, N 2012245

ส้ินสุดพิกัด E 632173, N 2011691

สายห้วยฮ้อ



ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.2  จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า :  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                       

แผนงานเคหะและชุมชน
ผลลัพธ์ หน่วยงาน

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ท่ีคาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร -     -    -     218,700    ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

แอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 13 ต าบลห้วยม้า ยาว 188.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า การด าเนิน 200 ครัว กองช่าง

564.00 ตารางเมตร การได้จริง เรือน

เร่ิมต้นพิกัด E 632122, N 2012245

ส้ินสุดพิกัด E 632173, N 2011691

สายห้วยฮ้อ

แบบ ผ.02

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์


