
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 4/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
หลักการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
ด้วย  และข้อ ๒๒/๑ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” นั้น 
 

เหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ปรากฏว่า มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าโครงการ
ไปด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบขึ้น 
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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)

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การบรหิาร การเงนิการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 900,000.00          3 900,000.00          3 900,000.00         
1.2 แผนงานการคลัง
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 13 1,683,000.00       13 1,683,000.00       13 1,683,000.00      

รวม 16 2,583,000.00      16 900,000.00         16 2,583,000.00     
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000.00          1 500,000.00          1 500,000.00         

รวม 1 500,000.00         1 500,000.00         1 500,000.00        
3. ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานการเกษตร

รวม
4. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม -                      
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 750,000.00          2 750,000.00          2 750,000.00         

รวม 2 750,000.00         2 750,000.00         2 750,000.00        
5. ยุทธศาสตร ์ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

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

แบบ ผ. 01 
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6. ยุทธศาสตร ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง

รวม
7. ยุทธศาสตร ์ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

รวม 0 -           0 -           0 -                      1 220,000.00         1 220,000.00         1 220,000.00        

รวมทุกแผนงาน 20 4,053,000.00      

1 220,000.00          220,000.00         1 220,000.00          1

2



3

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงหอ้งน้้าอาคารส้านักงาน อบต. 

หว้ยยาบ ชั้น 1 และชั้น 2
1. เพื่อปรับปรุง
หอ้งน้้าอาคาร
ส้านักงาน อบต. 
หว้ยยาบ ชั้น 1 
และชั้น 2

ตามแบบแปลนของ
อบต.หว้ยยาบ

100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ได้รัประโยชน์
จากการใช้หอ้งน้้า

1. ผู้มาใช้บริการ
อบต.หว้ยยาบ มี
หอ้งน้้าใช้ที่สะอาด 
ถูกสุขะลักษณะ 
ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

ส้านักปลัด

2 ปรับปรุงฝาเพดาน อาคารส้านักงานอบต.
หว้ยยาบ

1.เพื่อปรับปรุงฝา
เพดาน อาคาร
ส้านักงานอบต.
หว้ยยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.หว้ยยาบ

300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ได้รัประโยชน์
จากการใช้อาคาร

1. อาคารอบต.
หว้ยยาบ มีเพดาน/
อาคารที่แข็งแรง 
ปลอดภยั

ส้านักปลัด

 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร การเงิน การคลัง

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ต่อเติมหลังคาบงัแดด/กันฝน อาคาร

ส้านักงานอบต.หว้ยยาบ
1. เพื่อบงัแดดและ
กันฝน ส้าหรับผู้มา
ติดต่ออบต.หว้ยยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.หว้ยยาบ

500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ได้รัประโยชน์
จากการใช้
หลังคาบงัแดด/
กันฝน

รถยนต์/
รถจักรยานยนต์
ของผู้มารับบริการ 
ได้รับการบงัแดด/
กันฝน

ส้านักปลัด

900,000 900,000

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร การเงิน การคลัง
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย               
2.เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต           
 3. เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ผู้ประชาคม
ต าบลห้วยยาบที่
ประสบปัญหา 
ทัง้ด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด
ท้องถิ่น

300,000     300,000  ร้อยละ 10 
ของประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

1. สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ทัง้
ในด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อ หรือ
โรคระบาด
ท้องถิ่น

งาน
ป้องกันฯ
งาน
สาธารณสุข
 งาน
พัฒนา
ชุมชนฯ

2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

งบประมาณ

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 306,000     306,000  ประชาชนมี ลดปญัหา งานปอ้งกันฯ
ภายในหมู่บา้น หมู่ 1 ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 6 จุด ความปลอดภยั อาชญกรรม
จ านวน 6  จุด ของประชาชน ในชีวติและ ประชาชนมีความ
1. ทางแยกเข้าหมู่บา้น 2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติ
   (บริเวณฟาร์มควาย) ปญัหาอาชญากรรม และลดอาชญา และทรัพย์สิน
2. ถนนหลังวดัศรีดอนชัย กรรมได้ร้อยละ 
3. ทางแยกบา้นพอ่น้อยพนั 5
4. ทางแยกบา้นนายศรีวนั ปญัโญใหญ่
5. ทางแยกหอพกันางลาวลัย์
6. ทางถนนสะพาน
บา้นนางยอดใจ  ไชยวรรณ์
โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง 1. เพื่อปอ้งกันและลด ติดกระจกมุมโค้ง 50,000       50,000    ประชาชนมี ลดและแก้ไขปญัหา งานปอ้งกันฯ
บา้นหว้ยยาบ หมู่ 2 จ านวน 2 จุด อุบติัเหตุทางถนน 2  จุด ความปลอดภยั อุบติัเหตุทางถนน
 -ทางโค้งหน้าบา้นนางนวลศรี เสติละ ในการเดินทาง 
 -ทางโค้งหน้าบา้นนายสวนั  วงค์คม ร้อยละ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2

แบบ ผ. 02 

6
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4

โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง หมู่ที่ 4   
จ านวน 4 จุด                               
1.ทางโค้งนายเจียม  ปาลี
2.ทางโค้งนายกัมพล  (หลังวดั)
3.ทางโค้งแยกศาลากลางบา้น
4.ทางโค้งแยกไปดอยน้อย

1. เพื่อปอ้งกันความ
ปลอดภยัทางถนนภายใน
หมู่บา้น

กระจกมุมโค้ง       
4 จุด

100,000     100,000  อุบติัเหตุภายใน
หมู่บา้นลดลง 
ร้อยละ 5

1. อุบติัเหตุใน
หมู่บา้นลดลง

งานปอ้งกันฯ

5

โครงการติดต้ังไฟกระพริบ หมู่ 4        
 1. สามแยกตีนดอย                       
 2. สามแยกศาลาหมู่บา้น                
 3. ต.ร.อ ซอย 4                           
4. ซอยตลาดยายอวน

1. เพื่อปอ้งกันความ
ปลอดภยัทางถนนภายใน
หมู่บา้น

ไฟกระพริบ จ านวน
 4 จุด

100,000     100,000  อุบติัเหตุภายใน
หมู่บา้นลดลง 
ร้อยละ 6

1. อุบติัเหตุใน
หมู่บา้นลดลง

งานปอ้งกันฯ

6

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ที่ 4 
ทางโค้งแยกศาลากลางบา้น

1. เพื่อปอ้งกันความ
ปลอดภยัทางถนนภายใน
หมู่บา้น            2. เพื่อ
ปอ้งกัน/แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม

จ านวน 1 จุด 51,000 51,000 1. อุบติัเหตุ/คดี
อาชญากรรม
ภายในหมู่บา้น
ลดลง ร้อยละ 5

1. อุบติัเหตุใน
หมู่บา้นลดลง     
 2. คดี
อาชญากรรมลดลง

งานปอ้งกันฯ

โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง 1. เพื่อปอ้งกันและลด ติดกระจกมุมโค้ง 25,000       25,000    ประชาชนมีความ ลดและแก้ไขปญัหา งานปอ้งกันฯ
บา้นปา่ตึง หมู่ 5 จ านวน 1 จุด อุบติัเหตุทางถนน 1  จุด ปลอดภยัในการ อุบติัเหตุทางถนน
 -ทางโค้งแยกคลองชลประทาน เดินทาง ร้อยละ5

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7

7
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โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 51,000       51,000    ประชาชนมี ลดปญัหา งานปอ้งกันฯ
บา้นปา่ตึง หมู่ 5 จ านวน 1 จุด ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 1 จุด ความปลอดภยั อาชญกรรม

ของประชาชน ในชีวติและ ประชาชนมีความ
2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติ
ปญัหาอาชญากรรม และลดอาชญา และทรัพย์สิน

กรรมได้ร้อยละ 5
โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 100,000     100,000  ประชาชนมี ลดปญัหา งานปอ้งกันฯ
บา้นสันพระเจ้าแดง หมู่ 6 จ านวน 2 จุด ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 2 จุด ความปลอดภยั อาชญกรรม

ของประชาชน ในชีวติและ ประชาชนมีความ
2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติ
ปญัหาอาชญากรรม และลดอาชญา และทรัพย์สิน

กรรมได้ร้อยละ 5
โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 100,000     100,000  ประชาชนมี ลดปญัหา งานปอ้งกันฯ
บา้นหว้ยไซกลาง หมู่ 9 จ านวน 2 จุด ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 2 จุด ความปลอดภยั อาชญกรรม

ของประชาชน ในชีวติและ ประชาชนมีความ
2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติ
ปญัหาอาชญากรรม และลดอาชญา และทรัพย์สิน

กรรมได้ร้อยละ 5
โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 150,000     150,000  ประชาชนมีความ 1. ลดอุบติัเหตุใน งานปอ้งกันฯ
บา้นปา่หมอก หมู่ 12 จ านวน 3 จุด ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 3 จุด ปลอดภยัในการ หมู่บา้น
 -ทางโค้งหน้าตลาด ของประชาชน เดินทาง ร้อยละ5
 -ทางโค้ง 3 แยกไปวดัสันต้นม่วง 2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
 -ทางโค้ง 3 แยกไป ซอย 1 ปญัหาอาชญากรรม

9

11

8

10

8
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โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง บา้นหว้ยไซ 1. เพื่อลดอุบติัเหตุภายใน ติดต้ังกระจกมุมโค้ง 50,000       50,000    ประชาชนมีความ 1. ลดอุบติัเหตุใน งานปอ้งกันฯ
ใหม่พฒันา หมู่ 13 จ านวน 2 จุด หมู่บา้น 2 จุด ปลอดภยัในการ หมู่บา้น
1. ทางสามแยกหอพกัแม่ใส ปาลี เดินทาง ร้อยละ5
(พอ่อินถา ปาลี)
2. ทางสามแยกสมพร ศรีศฤงคาร

โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปดิ 1. เพื่อความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ 300,000     300,000  ประชาชนมี ลดปญัหา งานปอ้งกันฯ
ทางเชื่อมระหวา่งต าบล ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 3 จุด ความปลอดภยั อาชญกรรม
1. สันพระเจ้าแดง - บา้นธิ ของประชาชน ในชีวติและ ประชาชนมีความ
2. บา้นปา่ตึง - บวกค้าง 2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติ
3. บา้นหว้ยไซ - ออนใต้ ปญัหาอาชญากรรม และลดอาชญา และทรัพย์สิน

กรรมได้ร้อยละ 5

13

12

9
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างหอ้งน ้า ศพอส. 1. เพื่อก่อสร้างหอ้งน ้า

ศพอส.
ตามแบบแปลน
ของอบต.หว้ยยาบ

300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ที่ได้รับประโยชน์
จากการใช้หอ้งน ้า

1. ผู้มาติดต่อ
ศพอส. มีหอ้งน ้า
ใช้ที่สะอาด ได้
มาตรฐาน

งานพฒันา
ชุมชนฯ

2 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาคลุม

1. เพื่อใหผู้้สูงอายุมีลาน
เอนกประสงค์ ส้าหรับ
ท้ากิจกรรม

ตามแบบแปลน
ของอบต.หว้ยยาบ

450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ที่ได้รับประโยชน์ 
ลานเอนกประสงค์

1. ผู้สูงอายุมี
ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ 
ส้าหรับท้ากิจกรรม

งานพฒันา
ชุมชนฯ

750,000 750,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองหัตกรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์
๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านสังคมและความมั่นคง
๔.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนามเด็กเล่น

เสริมปญัญา
ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์
 ด้านจิตใจ ใหก้ับเด็กศพด./รร.
อนุบาล อบต.หว้ยยาบ

ตามแบบแปลน   220,000   220,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียนที่
ใช้สนามเด็ก
เล่นเสริม
ปญัญา

1. เด็กมีพฒันาด้าน
ร่ายกาย สังคม 
อารมณ์ จิตใจ

กองการศึกษา

๗.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองหัตกรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์
๗.  ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษาและการกีฬา

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างเทคอนกรีตลานจอดรถอบต.หว้ยยาบ 1. เพื่อก่อสร้างก่อสร้าง

เทคอนกรีตลานจอดรถ
อบต.หว้ยยาบ

ตามแบบแปลน
ของอบต.หว้ยยาบ

500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพงึ
พอใจในการใช้
ลานจอด

1. ผู้มีทางติดต่อ
อบต. มีลานจอด
รถที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เคร่ืองเคลือบบตัร  จ านวน 1 เคร่ือง 4,500          4,500          ส านกัปลัด

(งานทรัพยากรบคุคล)

2 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกยีร์ธรรมดา 44,800 44,800 ส านกัปลัด
จ านวน 1 คัน (งานบริหารงานทั่วไป)

3 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง 16,000        16,000        ส านกัปลัด
CPU ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) (งานบริหารงานทั่วไป)
หนว่ยความจ า ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 MB ฯลฯ ตาม (หอ้งผู้บริหาร)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวง ICT

4 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,800          3,800          ส านกัปลัด
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (งานบริหารงานทั่วไป)
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง (หอ้งผู้บริหาร)
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

69,100       69,100       

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท

แบบ ผ. 03 
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5 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 12,000        12,000        ส านกัปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด (งานบริหารงานทั่วไป)

(หอ้งผู้บริหาร)

6 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

(หอ้งผู้บริหาร)

7 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,800          3,800          ส านกัปลัด
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (งานบริหารงานทั่วไป)
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

8 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 12,000        12,000        ส านกัปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด (งานบริหารงานทั่วไป)

9 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

10
งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั (Inverter) ไมน่อ้ยกว่า
 18,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

29,700        29,700        
         ส านกัปลัด       

 (กจิการสภา)

11 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 25 ตัว 42,500        42,500        ส านกัปลัด
ตัวละ  1,700 บาท (งานบริหารงานทั่วไป)

101,400     101,400     
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12 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้หอ้งประชุม จ านวน 50 ตัว 30,000        30,000        ส านกัปลัด
ตัวละ 600 บาท (งานบริหารงานทั่วไป)

13 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        22,000        ส านกัปลัด
CPU ไมน่อ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) (งานบริหารงานทั่วไป)
หนว่ยความจ า Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกว่า
 9 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวง ICT

14 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800          5,800          ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

15 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,800          3,800          ส านกัปลัด
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (งานบริหารงานทั่วไป)
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

16 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 12,000        12,000        ส านกัปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด (งานบริหารงานทั่วไป)

17 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

74,300       74,300       
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18
งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั ไมน่อ้ยกว่า 24,000 
BTU จ านวน 1 เคร่ือง

28,000        28,000        
     ส านกัปลัด      
(งานพฒันาชุมชน)

19 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        22,000        ส านกัปลัด
CPU ไมน่อ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) (งานพฒันาชุมชน)
หนว่ยความจ า Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกว่า
 9 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวง ICT

20 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,800          3,800          ส านกัปลัด
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (งานพฒันาชุมชน)
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน 1 ชุด

21 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 12,000        12,000        ส านกัปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด (งานพฒันาชุมชน)

22 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700 700 ส านกัปลัด
(งานพฒันาชุมชน)

23 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800          5,800          ส านกัปลัด
(งานพฒันาชุมชน)

72,300       72,300       
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24 งานเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,800          3,800          ส านกัปลัด
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (งานเกษตร)
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

25 งานเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 12,000        12,000        ส านกัปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด (งานเกษตร)

26 งานเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            ส านกัปลัด
(งานเกษตร)

16,500       16,500       

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
27 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,000 บาท
46,000        46,000        กองคลัง

CPU ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หนว่ยความจ า Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกว่า
 6 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวง ICT

28 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7,600          7,600          กองคลัง
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

29 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 24,000        24,000        กองคลัง
กฎหมาย จ านวน 2 ชุด ชุดละ 12,000

30 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 2 ชุด ชุดละ 700 1,400          1,400          กองคลัง

31 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน  2 เคร่ือง 11,600        11,600        กองคลัง
เคร่ืองละ 5,800 บาท 90,600       90,600       

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
32 แผนงานอตุสาหกรรม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกไม่ 982,000 982,000 กองช่าง

และการโยธา ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า
75 กโิลวัตต์ แบบ 4 ล้อ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
33 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7,600          7,600          กองการศึกษา

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

34 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม 24,000        24,000        
กฎหมาย จ านวน 2 ชุด ชุดละ 12,000

35 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส จ านวน 10 ชุด ชุดละ 700 7,000          7,000          

36 การศึกษา ครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500          9,500          
แบบข้อแข็ง เคร่ืองยนต์ไมน่อ้ยกว่า 3.5 แรงมา้
ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมดี
จ านวน 1 เคร่ือง

48,100       48,100       

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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