
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แนวทางการพัฒนา   ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2559  2560 2561 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารและการเรยีนรู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน  ของบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  และ
ประชาชนทั่วไป  สามารถค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดา้นต่าง 
 ๆ ของทางราชการ 

20,000.-  20,000.- 20,000.- การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วนตําบล  และ
ประชาชนไดเ้พิ่มพูนความรู้
ความสามารถ 

สํานัก
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม  สมัมนา  และ 
ศึกษาดูงาน  ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  สมาชิก  
อบต. อสม.แม่บ้าน และ
บุคคลภายนอก 

เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม  สมัมนา  และ ศึกษาดูงาน  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  
สมาชิก  อบต./อปพร./อสม./ผู้นํา
หมู่บ้านและบุคคลภายนอก 

600,000.-  600,000.- 600,000.- พนักงาน/
สมาชิกมีความรู้
ความสามารถ 

พนักงานส่วนตําบล  
ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.และ
บุคคลภายนอกไดเ้พิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัด 

3 โครงการอบรมกรรมการ
หมู่บ้านและผู้นําหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน  
กรรมการหมู่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,  ส.อบต.  และ  อส
ม.  ทั้ง  12  หมู่บ้าน 

50,000.-  50,000.- 50,000.- คณะกรรมการได้
ได้ความรู ้

ผู้นําชุมชนไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 

สํานัก
ปลัด 

4 โครงการอบรมกฎหมาย
ชาวบ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน ทุกหมู่บ้าน -  - 30,000.- ชาวบ้านมี
ความรู ้

ผู้นําชุมชนไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 

สํานัก
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนตําบลห้วยยาง /
เจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าสู่ AEC 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน
ตําบลห้วยยาง/เจ้าหน้าที่ อบต. 

ประชาชนตําบลห้วยยางทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

50,000.-  - - พนักงาน/
ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ประชาชนไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 

สํานัก
ปลัด 

6 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธี 

เพื่อให้การบริหารงานระหว่าง  
อบต.กับอําเภอบัวใหญ่และ
หน่วยงานอื่นมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

สร้างความสามคัคีและได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน  หลายหน่วยงาน 

15,000.-  15,000.- 15,000.- ภารกิจสําเร็จ
ตามวัตถุประ 
สงค์ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ   และอําเภอ
บัวใหญ่ 

สํานัก
ปลัด 
ส่วน
การศึกษา 
ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
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7 โครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ตตําบล 
เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการและ 

ปรับปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตตําบล  1  
แห่ง 
 

100,000.-  - - อินเตอร์เนต
เร็วขึ้น 

ประชาชนไดร้ับบริการที่ด ี สํานักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมการศึกษา
ของบุคลากรทางการศึกษา,
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น,ผู้บริหาร 
และ ส.อบต. ทุกหมู ่

เพิ่มศักยภาพการทํางาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น,ผู้บริหาร และ       
ส.อบต.  ทุกหมู ่

-  200,000.- 200,000.- ผู้ได้ทุนฯ
สําเรจ็
การศึกษาตาม
ข้อตกลง 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
,ผู้บริหาร และส.อบต.  
ทุกหมู่ไดร้ับการศึกษาที่
สูงขึ้นสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการ
ทํางานได้มากขึ้น 

สํานักปลดั 

9 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอบัวใหญ่/เหลา่กาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  ยากจนใน
พื้นที่   

ช่วยเหลือผูย้ากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ยากจน
ในพื้นที่   

20,000.-  20,000.- 20,000.- ภารกิจสําเร็จ
ตามวัตถุประ 
สงค์ 
 

ช่วยเหลือผูย้ากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  ยากจนใน
พื้นที่  ให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง 

สํานักปลดั 
ส่วน
การศึกษา 

10 โครงการจัดตั้งศูนย์ต่อสู้
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อป้องกัน  เฝ้าระวังยา
เสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้า
สู่กลุ่มเสีย่ง 

ป้องกัน  เฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้แพร่
ระบาดเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงภายในตําบลห้วย
ยาง 

20,000.-  20,000.- 20,000.- มีศูนย์ฯประจํา
ตําบล 

เฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้แพร่
ระบาดเข้าสู่กลุ่มเสี่ยง  เช่น  
วัยรุ่น  ไม่ให้เข้ามาข้องแวะ  
กับยาเสพติด 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑1 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบล
ห้วยยาง/แผนชุมชน 
 

เพิ่มศักยภาพของชุมชน โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน 
ทุกหมู่บ้าน   และหน่วยงานอื่น   

30,000.-  30,000.- 30,000.- ประชาชนมี
ส่วนร่วมมาก
ขึ้น 
 

เพิ่มศักยภาพของชุมชน  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางความคิดที่
เป็นอิสระ   

สํานักปลดั 

๑2 โครงการตั้งจุดให้บริการ
ประชาชน  ตามเทศกาลต่าง  ๆ  

เพื่อป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ให้บริการประชาชน  ตามเทศกาลต่าง  ๆ   
ช่วงเดือน  เมษายน  และ  ธันวาคม 

100,000.-  100,000.- 100,000.- ไม่เกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความปลอดภยั
มากขึ้น  ในช่วงเทศกาล
ดังกล่าว 
 

สํานักปลดั 

 
 

ผ
.0

1
 

-15- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แนวทางการพัฒนา   ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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๑3 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ชุมชนประจําตําบลห้วยยาง 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ทุกหมู่บ้าน -  - 20,000.- มีศูนย์ฯประจํา

ตําบล 
ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสาร 

สํานักปลดั 

๑4 โครงการอุดหนุนห้องทะเบียน  
และบัตร ที่ทําการปกครอง
อําเภอบัวใหญ ่

เพื่อจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการประชาชนในอําเภอ
บัวใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนห้องทะเบียนและบัตร ที่ทํา
การปกครองอําเภอบัวใหญ ่

-  50,000.- - ภารกิจสําเร็จตาม
วัตถุประ สงค์ 
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
ที่ดี และมีคุณภาพ 

สํานักปลดั 

15 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เพื่อจัดซื้อวัสดสุํานักงานเช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ น้ําดื่มบริการ
ประชาชนฯลฯ 

จัดซื้อวัสดสุํานักงานทั้ง ๖ ส่วน ๒๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหารงานของ  อบต.
สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนของ  
อบต.ห้วย
ยาง 

16 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว   
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่นแปรง ไม้กรวด ช้อน ซ่อม 
ถ้วยชาม แก้วน้ํา ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ใน
สํานักงาน อบต.ห้วยยาง 

100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหารงานของ  อบต.
สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนของ  
อบต.ห้วย
ยาง 

17 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
เช่นฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าฯลฯ 

จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ใน
สํานักงาน อบต.ห้วยยาง 

๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหารงานของ  อบต.
สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นสี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย 
สังกะสี กะเบื้อง ตะปู ค้อน ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน
สํานักงาน อบต.ห้วยยางและทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

2๐๐,๐๐๐.-  2๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

การบริหารงานของ  อบต.
สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น  
และพร้อมรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

19 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อป้องกัน  กําจัด  ทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย,ยาพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ 

ทุกหมู่บ้าน  ภายในตําบลห้วยยาง 150,000.-  150,000.- 150,000.- ไม่เกิดโรคระบาด ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก  ทั้ง  12  
หมู่บ้าน 

สํานักปลดั 

20 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง  สําหรับ
รถยนต์  อบต.  เครื่องตดัหญา้  
ฯลฯ 

รถยนต์  อบต.  ห้วยยาง  เครื่องตดั
หญ้า  ฯลฯ 
 

2๐๐,๐๐๐.-  2๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหารงาน  ของ  อบต.
ห้วยยางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
 

สํานักปลดั 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แนวทางการพัฒนา   ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
21 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ยานพาหนะและขนส่ง 
เพื่อจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน เพลา หัวเทียน ไขควง
ฯลฯ 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ
กระเช้าไฟฟ้า อบต.ห้วยยาง 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ดี และมีคุณภาพ 

สํานักปลดั 

22 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
สารเคมีป้องกันและจําจัด
ศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช 
ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ใน อบต.
ห้วยยาง 

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงาน  ของ  
อบต.ห้วยยางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส่วน
เกษตร 

23 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ใน
อบต.ห้วยยาง 

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงาน  ของ  
อบต.ห้วยยางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สํานักปลดั 

24 โครงการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผง
หมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
เม้า ฯลฯ 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน 
อบ.ห้วยยาง ทั้ง ๖ ส่วน 

1๐๐,๐๐๐.-  1๐๐,๐๐๐.- 1๐๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

ทั้ง ๖ ส่วน 

25 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
 
 

เพื่อไว้บริการและใช้งานใน
สํานักงาน อบต.ห้วยยาง 
 

จัดซื้อรถยนต์นั่ง จํานวน 1 คัน 1,๐00,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

หมู่บ้านได้รับความ
สะดวกสบายเวลาจัดงาน
กิจกรรม 
 

สํานักปลดั  

26 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์สํานักงาน 
เช่นโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ โทรศัพท์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสารพัด
ลมไอน้ําฯลฯ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์สํานักงานในที่
ทําการ อบต.ห้วยยาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 

1๐0,000.-  10๐,000.- 1๐0,000.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ดี และมีคุณภาพ 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

1.1  แนวทางการพัฒนา   ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
27 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์

การเกษตร 
เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
การเกษตร เช่นเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพดิน เครื่อง
พ่นยา รถไถ ฯลฯ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
สํานักงานในที่ทําการ อบต.
ห้วยยาง  

50,000.-  5๐,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

ประชาชนไดร้ับการบริการที่
ดี และมคีุณภาพ 

ส่วน
การเกษตร 

28 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ 
วิทยุเทป เครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุที่ทําการ อบต.ห้วยยาง 

๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงาน  ของ  อบต.
ห้วยยางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

จัดซื้อครภุัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพรเ่ช่น กล้องถ่ายรูป 
กล้องวีดีโอ ฯลฯ 

ที่ทําการ อบต.ห้วยยาง ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงาน  ของ  อบต.
ห้วยยางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลดั 

30 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว เช่นตู้เย็น เครื่องกรอง
น้ํา เครื่องซักผ้า และเตาอบ 
ตู้กับข้าวฯลฯ 

ที่ทําการ อบต.ห้วยยาง 5๐,๐๐๐.-  5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

สํานักปลดั 

31 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เช่น จอมอนิเตอร์ พล็อต
เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

ที่ทําการ อบต.ห้วยยาง 5๐,๐๐๐.-  5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการ
ประชาชน 
 

การบริหารงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

ทั้ง ๖ ส่วน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
2.    ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุ 
      2.1  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน  สู่การมสีุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/
การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ทุกหมู่บ้าน,อบรมกลุ่ม   อสร.,
กิจกรรมออกกําลังกาย, 
และกิจกรรมอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

50,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพด ี สํานักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ ทุกหมู่บ้าน -  - 20,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพด ี สํานักปลดั 

3 โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
เต้านม 

ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนทุกหมู่บ้าน -  - 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพด ี สํานักปลดั 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส่งเสริมสุขภาพ เดินรณรงค์ตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน -  - 50,000.- ผลสัมฤทธิ์  ของการ
ควบคุมโรค 

ประชาชนมีสุขภาพด ี สํานักปลดั 

5 โครงการฉีดพ่นสารเคมีกําจัด
ยุงลาย 

เพื่อป้องกัน  กําจัด  ทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   

ทุกหมู่บ้าน  และส่วนราชการ 
โรงเรียนทั้ง  6  แห่ง  วัด  และ
สถานที่เสีย่งต่อการเกิดโรค  ภายใน
ตําบลห้วยยาง  เมื่อเกิดการระบาด
ของไข้เลือดออก 

100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ของการ
ควบคุมโรค 
 

ประชาชนมีสุขภาพดี  
ไม่เป็นไข้เลือดออก 

สํานักปลดั 

6 โครงการอุดหนุน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  
(อสม.) 

ส่งเสริมสุขภาพ  และทํา
กิจกรรม  ด้านต่าง ๆ   ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมู่บ้าน  (อสม.) 

ทุกหมู่บ้าน   180,000.-  180,000.- 180,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
ศูนย์สาธารณ  สุข
มูลฐาน 

ประชาชนมีสุขภาพด ี สํานักปลดั 

7 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรค ทุกหมู่บ้านจํานวน  2  ครั้ง 
6  เดือนต่อครั้ง  ตามความเหมาะสม
ของช่วงเวลา 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

สํานักปลดั 
ส่วนเกษตร 

8 โครงการควบคุมป้องกันโรคใน
สัตว์ปีก 
 

ป้องกันโรค ทุกหมู่บ้าน 20,000.-  20,000.- 20,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ป้องกันโรคในสัตว์
ปีก 

สํานักปลดั 
ส่วนเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรยีน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรีและภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมุชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้กับเยาวชน/ประชาชน 

ตําบลห้วยยาง 

เยาวชน/ประชาชน
ตําบลห้วยยาง 

20,000.-  20,000.- 20,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

พัฒนาการศึกษา ส่วน
การศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
ของโรงเรียนทั้ง  6 แห่ง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 

ส่งเสริมการศึกษา 1  ครั้ง 100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

ส่งเสริมกิจกรรม ส่วน
การศึกษา 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
ศพด. 2 แห่ง 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่นสื่อ
การเรยีนการสอน ฯลฯ เพื่อ

ส่งเสริมการศึกษา 

ศพด. 2 แห่ง 100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

พัฒนาสื่อการเรียนฯ ส่วน
การศึกษา 

 
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน

สําคัญแห่งชาติและสนับสนุน
การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

เพื่อปลูกฝังจิตสํานักของเด็ก
เล็ก และประชาชนชาวตําบล
ห้วยยางให้รู้จัก  วันสําคัญของ
ชาวไทยและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

เด็กเล็กมีจิตสํานึกที่
ดีต่อวันสําคัญของ
ชาวไทย 

ส่วน
การศึกษา 

5 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม  ปฏิบัติ
ธรรมของ  นักเรียน  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  อสม.  ฯลฯ  เทิดไทองค์
ราชัน   

ส่งเสริมจรยิธรรม คุณธรรม  ให้กับ  
นักเรยีน  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  อสม.  
ฯลฯ   

ทุกหมู่บ้าน 100,000.-  100,000.- 100,000.- ความมีคุณธรรม 
จรยิธรรม 
 

นักเรยีน,  เยาวชน
ผู้สูงอายุ อสม.  ฯเทิดไท
องค์ราชัน  มจีรยิธรรม 
คุณธรรม มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

6 โครงการอาหารกลางวันและ
อาหาร  เสริม (นม) โรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียน  6  แห่ง 
ศพด. 2 แห่ง 

3,000,000.-  3,000,000.- 4,000,000.- สุขภาพอนามัย
ของเด็ก 
 

ส่งเสริมสุขภาพ ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรยีน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรีและภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมุชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
7 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัว

ผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต ์
เพื่อสืบสานประเพณี  
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คง
อยู่ตลอดไป 

ทุกหมู่บ้าน 100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

อนุรักษ์คุณธรรม  
จริยธรรม 

ส่วน
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําตําบลห้วยยาง  และหรือ
ประเพณีทอดเทียนโฮม 

เพื่อส่งเสรมิประเพณีบุญบั้งไฟ
ของตําบลห้วยยาง 
และหรือบุญทอดเทียนโฮม 

ทุกหมู่บ้าน 200,000.-  200,000.- 200,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
 

สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ท้องถิ่น,ทอดเทียนโฮม 

ส่วน
การศึกษา 

9 อุดหนุนโครงการงานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนาร/ีบัวไหมบัวใหญ ่
 

เพื่ออุดหนุนอําเภอบัวใหญ่
ใช้ในโครงการงานฉลองชัยฯ 
เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมท้าว  
สุรนาร ี

1 ครั้ง 40,000.-  40,000.- 40,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา 

10 โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  2  แห่ง 

เพื่อจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  
2  แห่งตามความเหมาะสม 

จัดกิจกรรม  จํานวน  1  
ครั้ง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

เด็กเล็กไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม  
ส่งเสริมความสามคัคี 

ส่วน
การศึกษา 

11 โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ่  

เพื่อให้การบริหารงานระหว่าง  
อบต.กับอําเภอบัวใหญ่และ
หน่วยงานอื่นมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สร้างความสร้างความ
สามัคคีและได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน  หลายหน่วยงาน 

150,000.-  150,000.- 150,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่ 

ส่วน
การศึกษา 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ  วันแม่
แหงชาติ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง  2  แห่ง 

เพื่อปลูกฝังจิตสํานักของเด็ก
เล็กให้รู้จัก  วันสาํคัญของ
ชาวไทย 

จัดกิจกรรม  จํานวน  2  
ครั้ง  ตามความ
เหมาะสม 

10,000.-  10,000.- 10,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

เด็กเล็กมีจิตสํานึกที่ดี
ต่อวันสําคัญของชาว
ไทย 
 

ส่วน
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรยีน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรีและภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมุชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
13 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้ง 

12 หมู่บ้าน 
เพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เช่น ประเพณีบุญผะเวด,
ประเพณีเข้าพรรษา-ออก
พรรษา ฯลฯ 12 หมู่บ้าน 

50,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

ประชาชนไดส้ืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันด ี

ส่วนการศึกษา 

14 โครงการทัศน์ศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม  จํานวน  1  
ครั้ง 

50,000.-  - 
 

- 
 

ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

เด็กเล็กสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ และเกิดการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต ์

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน ให้กับครู 
นักเรียน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  
ภายในหมู่ที่  1 
บ้านด่านช้าง  และโรงเรียนด่าน
ช้าง 

35,000.-  - - ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน  ได้อย่างยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)  โรงเรียนบ้าน
ห้วยยาง 

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  
ภายในหมู่ที่  3 
บ้านห้วยยาง  และโรงเรยีนบ้าน
ห้วยยาง 

30,000.-  - - ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน  ได้อย่างยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการปฏิบัตเิพื่อเรยีนรู้ ดู 
ทํา ตามพ่อหลวง โรงเรียนบ้านขามเตีย้ 

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  
ภายในหมู่ที่ 4บ้านขามเตี้ย  
และโรงเรียนบ้านขามเตี้ย 

35,000.-  - - ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน  ได้อย่างยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 

18 อุดหนุนโครงการ English Camp (ภาษา
พาสนุก) โรงเรยีนบ้านขามเตี้ย 

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษา 
และเพิ่มระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักเรียน 
โรงเรียนบ้านขามเตี้ย 
 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  
ภายในหมู่ที่ 4บ้านขามเตี้ย  
และโรงเรียนบ้านขามเตี้ย 

25,000.-  - - ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะใน
สถานการณ์ต่างๆ  มีเจตนคติที่
ดีต่อภาษาอังกฤษ 

ส่วนการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรยีน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรีและภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมุชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
19 อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านดงบัง 

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  ภายในหมู่ที่  6 
บ้านดงบัง  และโรงเรียนดงบัง 

30,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน  ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 

20 อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่/เลี้ยงปลา/เพาะฟาร์มเห็ด 
โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  ภายในหมู่ที่  7 
บ้านเก่างิ้ว และโรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 

40,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

ได้เพาะฟาร์มเห็ดเพื่อ
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้าน
เก่างิ้ว 

ส่วนการศึกษา 

21 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 

ครู  นักเรียน  ประชาชน  ภายในหมู่ที่  9 
บ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 

50,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน  ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 

22 โครงการจัดซื้อวัสดุดนตรี   จัดซื้อวัสดดุนตรี เช่น กลอง 
ฉิ่ง ฉาบ ฯลฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ง -  - 10,000.- ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

เพื่อความเป็นระเบียบ และ
เพื่อสุขอนามัยของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 โครงการ  สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมสวัสดิการ 1,023  คน 8,500,000.-  8,500,000.- 8,500,000.- คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

ส่งเสริมสวัสดิการ 184 คน 2,000,000.-  2,000,000.- 2,000,000.- คุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

3 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ  HIV 

ส่งเสริมสวัสดิการ  2 คน 24,000.-  24,000.- 24,000.- คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

4 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้   
ด้อยโอกาส/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยแก่ประชาชนผู้
ยากไร้   ด้อยโอกาส  
ของ  อบต.ห้วยยาง 

ทั้ง  12  หมู่บ้าน  
ภายในตําบลห้วย
ยาง 

150,000.-  150,000.- 150,000.- คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนผู้ยากไร  
ด้อยโอกาส  มีที่อยู่ 
อาศัยที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
ส่วนโยธา 

5 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัพิบัติต่าง ๆ ที่
ไม่ได้คาดหมาย 

ส่งเสริมสวัสดิการ ทั้ง  12  หมู่บ้าน  
ภายในตําบลห้วย
ยาง 

400,000.-  400,000.- 400,000.- คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการ
สงเคราะห์จาก 
หน่วยงานของรัฐ 

สํานักปลดั 

6 โครงการมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

ทั้ง  12  หมู่บ้าน  
ภายในตําบลห้วย
ยาง 

-  50,000.- - ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

มีการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ 

สํานักปลดั 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัย/ผู้พิการ/ผูด้้อยโอกาส 
ตําบลห้วยยาง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ให้มี
โอกาสเท่าเทียมกับ
คนปกต ิ

-ส่งเสรมิอาชีพด้าน
ต่างๆให้กับผูสู้งอายุ/
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มี
อาชีพ มีรายได ้

100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาส
เท่าเทียมกับคนปกต ิ

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
8 โครงการสนับสนุน

งบประมาณการจัดตั้งกองทุน
ผู้สูงอายุระดับตําบล   

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ 
กลุ่มผูสู้งอายุทั้งตําบลห้วยยาง 

กลุ่มผูสู้งอายุระดับตาํบล  
ทั้ง  12  หมู่บ้าน  

20,000.-  - 20,000.- ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

กลุ่มผูสู้งอายุระดับ
ตําบล ทั้ง  12  
หมู่บ้านได้รับสวัสดิการ
มากขึ้น 

สํานักปลดัฯ 

9 โครงการกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

ชายและหญิงทั้ง  12  หมู ่ -  - 30,000.- ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

เกิดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

สํานักปลดัฯ 

10 โครงการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการออมวันละ  1  บาท  
ทั้ง  12  หมู่    

เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนผู้  เกิด  เจ็บ  
เสียชีวิต  ฯลฯ  ส่งเสริมให้
สมาชิก/ประชาชนมีการออม
เงิน 

จัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนผู้  เกิด  เจ็บ  
เสียชีวิต  ฯลฯ  ส่งเสริมให้
สมาชิก/ประชาชนมีการ
ออมเงิน  ทั้ง  12  หมู่ 

-  200,000.- 200,000.- ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

ทั้ง  12  หมู่ไดร้ับจัด
สวัสดิการ  และมี
รายได ้

สํานักปลดัฯ 

11 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ให้ความรู้/ความช่วยเหลือแก่
เด็กเยาวชนที่มีปัญหา/กลุ่ม
เสี่ยง 

เด็กเยาวชน/นักเรียน
นักศึกษา ตําบลห้วยยาง 

-  - 30,000.- ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ 

สร้างภมูิคุมกันเด็ก/เด็ก
เยาวชนมีความรู ้

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ  พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
      5.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรฐั  เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงาน การเงิน 
การลงทุน ช่องทางการตลาด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 โครงการจัดตั้งกลุม่ OTOP   

12 หมู่บ้าน 
เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 40,000.-  30,000.- 30,000.- รายได้ของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีงานทํา  มี
รายได ้

สํานักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน
การสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนภายในตําบลห้วย
ยาง  ทุกหมู่บ้าน 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  เช่น  
เลี้ยงสตัว์  เพาะเห็ด  ทอผ้า
ไหม  ทอเสื่อ  ฯลฯ  

ทุกหมู่บ้าน -  120,000.- - รายได้ของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีงานทํา  มี
รายได ้

สํานักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ํา
ชีวภาพเกษตรอินทรีย ์

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

ทุกหมู่บ้าน 20,000.-  20,000.- - ลดต้นทุนการ
ผลิต 

เกิดการรวมกลุม่ สํานักปลดั 

4 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทั้ง  12  หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

ทุกหมู่บ้าน -  200,000.- - รายได้ของ
ประชาชน 

 

สร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
ภายในตําบล 

สํานักปลดั 
ส่วนเกษตร 

5 โครงการสนับสนุนการจัดทํา 
ประมงหมู่บ้าน  12 หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

ทุกหมู่บ้าน 100,000.-  - - รายได้ของ
ประชาชน 

 

สร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับ 

สํานักปลดั 
ส่วนเกษตร 

6 โครงการจัดตั้งตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน ตําบลห้วยยาง 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

ทุกหมู่บ้าน -  - 100,000.- รายได้ของ
ประชาชน 

 

สร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับ 

สํานักปลดั 
ส่วนเกษตร 

7 โครงการอุดหนุนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับ 12 
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

อุดหนุนเงินทุน/วัสดุ/
อุปกรณ์ให้กับกลุม่อาชีพ 
ต่างๆดังนี้ –กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์,กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
,กลุ่มทอผ้าไหม 

-  200,000.- - รายได้ของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีเงินทุนเพิ่ม
ในการต่อยอดการผลิต
ของกลุ่ม 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ  พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
      5.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรฐั  เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงาน การเงิน 
การลงทุน ช่องทางการตลาด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
 โครงการอุดหนุนและพัฒนากลุ่ม

กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับ 12 
หมู่บ้าน(ต่อ) 

เพื่อสร้างอาชีพ   สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน  

กลุ่มทอผ้าลายขิด,กลุ่มทอ
เสื่อกก,กลุม่โรงเรียน
ชาวนา,กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการเกษตร ฯลฯ 
ให้กับทั้ง 12 หมู่บ้าน 

-  - -  ประชาชนมีเงินทุนเพิ่ม
ในการต่อยอดการผลิต
ของกลุ่ม 

สํานักปลดั 

8 โครงการฝึกอาชีพ ให้กับ
ประชาชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงาน
และผูม้ีรายได้น้อยต้องการ
อาชีพเสริม 

ฝึกอาชีพต่างๆให้กับ
ประชาชนในตําบลห้วย
ยาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

100,000.-  100,000.- 100,000.- รายได้ของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ 
สร้างงาน เพิ่มรายได ้

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม  เกษตรอินทรีย์ 
      6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถชีีวิตจริง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 โครงการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยชีวภาพ  

หรือส่งเสริมปุ๋ยน้ําชีวภาพ  12  
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ ทุกหมู่ -  - 100,000.- ลดต้นทุนการผลิต ผลผลติทางการเกษตร
ได้ผลด ี

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

2 โครงการไถกลบตอซังข้าว  พร้อม
จัดซื้อเมล็ดพันธ์พืชที่สามารถทํา
ปุ๋ยพืชสด 

ส่งเสริมการเกษตร ทุกหมู่บ้าน -  - 50,000.- ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรในพื้นที่ไถกลบ
ตอซังร้อยละ 80 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

3 โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยเมด็   
ระดับตําบล 

ส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ 

1  แห่ง -  - 200,000.- ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ย
ราคาถูกและมีคุณภาพ 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ  
ส่งเสริมกลุม่เลี้ยงโค  ทั้ง  12  
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง 

ทุกหมู่บ้าน -  - 50,000.- รายได้ของ
ประชาชน 

 

ประชาชนรู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงมีรายได ้

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

5 โครงการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับ
ระบบเกษตรกรรมให้แก่ประชาชน
ตําบลห้วยยาง 

เพื่อให้เกษตรกรเข้ามามี
ส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้
ทางเกษตร 
 

1  แห่ง -  - 200,000.- ประชาชนมี
ศักยภาพมีทักษะ
ความรู ้

มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

6 โครงการพัฒนาข้าวปลูกพันธุ์ดี  
ตําบลห้วยยาง ทั้ง 12  หมู่บ้าน 

เพื่อจัดซื้อข้าวปลูกพันธ์ดี
ให้แก่เกษตรกรทั้ง 12 
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อข้าวปลูกพันธ์ดี 
ข้าวหอมมะลิ 105  
ให้กับเกษตรกร  ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

500,000.-  500,000.- 500,000.- มีข้าวพันธุ์ดี ประชาชนมีข้าวพันธ์ดีไว้
ขยายพันธุ์ 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

7 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมท่อ
และสายส่งน้ํา อบต.ห้วยยาง 

เพื่อให้เกษตรกรในตําบลไว้
ยืม เพื่อสูบน้ําทํา
การเกษตร 

ทุกหมู่บ้าน -  - 100,000.- มีเครื่องมือช่วยใน
การเกษตร 
 
 

ประชาชนมีเครื่องมือไว้ยืม
ในการสูบน้ําทําการเกษตร 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม  เกษตรอินทรีย์ 
      6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถชีีวิตจริง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
8 โครงการวางท่อ พีวีซี เพื่อการเกษตร 

บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 
เพื่อวางท่อน้ําให้
ประชาชนมีน้ําในการทํา
การเกษตร 

วางท่อ พีวีซี.ขนาด  6 นิ้ว ยาว 
1,500 เมตร บรเิวณ หน้าฝาย
ใหญ่ และลําห้วยยาง ลงพื้นที่
นา ที่มคีวามตอ้งการ 
 

-  - 200,000.- มีน้ําในการทํา
การเกษตร 

ประชาชนมรน้ําในการทํา
การเกษตรตลอดทั้งปี 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

9 โครงการอุดหนุนธนาคารข้าวเพื่อ
ประชาชน  ทั้ง  12 หมู่    

เพื่อจัดซื้อพันธ์ข้าว  
ให้กับประชาชนทั้ง 
12  หมู ่

สนับสนุนพันธ์ข้าวให้กับ  
ประชาชนทั้ง  12  หมู่ 
จํานวน 200  กระสอบ  
 

-  - 200,000.- มีข้าวพันธุ์ดี
แจกประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการ
สนับสนุนพันธ์ข้าว  ทั้ง  
12  หมู ่

สํานักปลดัฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
7.  ยุทธศาสตร์  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
      7.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกฬีาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพตดิ  ของ  อบต.ห้วยยาง 
เพื่อสร้างความสามคัคี  
ภายในตําบลห้วยยาง  และ
ป้องกันยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้าน 200,000.-  200,000.- 200,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 

 

เยาชนห่างไกลยาเสพตดิ  เกิด
ความสามัคคี 

สํานักปลดั 
ส่วนการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

เพื่อสร้างความสามคัคีให้เกิด
กับบุคลากรท้องถิ่น ทั้ง 10 
แห่ง  ให้รู้จักแพ้ชนะ  รู้จัก
ให้อภัย   

บุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรม 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 

 

เพื่อสร้างความสามคัคีให้
เกิดกับบุคลากรของ อบต..
ห้วยยาง 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
2  แห่ง 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง  2  แห่ง  1  
ครั้ง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- ผล 
สัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

ส่งเสริมความสามคัคี
และส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัย  เด็กเล็กทั้ง  2  
แห่ง 

ส่วนการศึกษา 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล 
ตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ฯลฯ 

ทั้ง 12 หมู่บ้านในตําบลห้วย
ยาง 

100,000.-  100,000.- 100,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สํานักปลดัฯ
ส่วนการศึกษา 

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกําลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสรา้งสนามลานกีฬา
เอนกประสงค์ ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

-  - 500,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

ประชาชนมีที่เล่นกีฬา และ
ที่ออกกําลังกาย 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

6 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา/
เครื่องออกกําลัง 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออก
กําลังกาย เช่น จักรยานออก
กําลังกาย ม้าหู บาร์คู่ 
จักรยานออกกําลังกาย 

จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา ให้
ทั้ง 12 หมู่บ้านในตําบล
ห้วยยาง 
 
 

4๐๐,๐๐๐.-  - - ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สํานักปลดัฯ
ส่วนการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     8.1  แนวทางการพัฒนา  บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ํา ป่า ขยะ สิ่งปฏิกูลชุมชน มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 สอบแนวเขตที่สาธารณะ/หรือ

เขต อบต.ห้วยยาง 
ป้องกันการบุกรุก 

ที่สาธารณะ 
ทุกหมู่บ้าน 50,000.-  50,000.- 50,000.- มีแนวเขตที่

ชัดเจน 
รักษาพื้นที่สาธารณะ สํานักปลดั 

2 โครงการอบรมป้องกันไฟป่าและ
จัดทําป้ายเตือนการตดัไม้ทําลาย
ป่าและป้ายรณรงค์ต่างๆ 
 

ป้องกันการทําลายป่า อบรมป้องกันไฟป่าและ
จัดทําป้ายเตือนการตดัไม้
ทําลายป่าทุกหมู่บ้าน 

-  - 80,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

ป้องกันการทําลายป่า สํานักปลดั 

3 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ
หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

จัดสร้างสวนสาธารณะหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน   

พัฒนาถนน/ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ให้
มีความสวยงาม 

-  - 150,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

มีสถานที่พักผ่อน 
สองข้างทาง  สะอาด
น่าอยู่  “ถนนกินได้” 

ส่วนโยธา 
สํานักปลดั 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
รวมใจภักดิร์ักพื้นที่สีเขียว ภายใน
ตําบลห้วยยาง 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เทิดไท้  องค์ราชัน  ภายใน
ตําบลห้วยยาง 

ภายในตําบลห้วยยาง 50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

มีสถานที่พักผ่อน  
หย่อนใจ 

ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการกําจัดวัชพืช  หนองสระ
ธารณะ  หมู่บ้าน  หรือขุดลอก
รอบบริเวณขอบสระ  ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

เพื่อกําจัดวัชพืช  หนองสระ
ธารณะ  ทั้ง 12 หมู่บ้าน    

กําจัดวัชพืช  หนองสระ
สาธารณะ  หมู่บ้าน  เพื่อ
เป็นแหล่งเลี้ยงปลา  และ
อื่น ๆ   

200,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

มีแหล่งเพาะปลา  เป็น
แหล่งอาหารให้หมู่บ้าน  
มีน้ําไว้ใช้ในการเกษตร 

สํานักปลดั 
ส่วนโยธา 

6 โครงการก่อสร้างที่กําจัดขยะ ทั้ง
12 หมู่บ้าน/ที่ทําการ อบต.ห้วย
ยาง 

เพื่อสร้างที่จํากัดขยะภายใน
ตําบลห้วยยาง 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ทั้ง 
12 หมู่บ้าน/ที่ทําการ 
อบต.ห้วยยาง  
 
 

300,000.-  - - ผลสัมฤทธิ์ตาม
โครงการ 
 

ประชานมีที่กําจัดขยะ
มูลฝอยทั้งเพื่อถูก

สุขลักษณะ 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     8.1  แนวทางการพัฒนา  บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ํา ป่า ขยะ สิ่งปฏิกูลชุมชน มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
7 โครงการส่งเสริมการปลูก

หญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําร ิ

ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน 

ภายในตําบลห้วยยาง -  - 10,000.- ผลสัมฤทธิ์จาก
โครงการ 

 

ชะลอการพังทลายของ
ถนน  อ่างเก็บน้ํา 

ส่วนส่งเสริม
เกษตร 

8 โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา
หมู่บ้านทั้ง  12  หมู่   

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน 

จัดซื้อถังขยะประจําหมู่บ้าน
ทั้ง  12  หมู่ โดยแยกขยะ  
3  ถังต่อครัวเรือน 

-  100,000.- - มีขยะประจํา
หมู่บ้าน 

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน 
และสามารถป้องกัน
โรคได ้

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการจัดตั้งกองทุนขยะประจํา
หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้
ชุมชน 

จัดตั้งกองทุนขยะประจํา
หมู่บ้าน    สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําถังขยะ  
เช่น  รถเข่น  ตาข่าย  ฯลฯ 

-  100,000.- - ประชาชนมี
งานมีรายได ้

สร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ สํานักปลดั 
กองช่าง 

10 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

-  - 100,000.- คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนสํานัก
ปลัด/ส่วน
ส่งเสริม

การเกษตร 
11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนอง

หัวโสก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 
เพื่อเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่
สําหรับออกกําลังกายของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ปรับปรุงภมูิทัศน์ด้วยการปลูก
ต้นไมต้่างๆ  เพื่อให้สวยงามและ
เป็นที่ออกกําลังกายบริเวณ
หนองหัวโสก 

-  - 100,000.- ภูมิทัศน์บ้าน
ห้วยยาง 

เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ออก
กําลังกาย 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนอง
สิม บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่
สําหรับออกกําลังกายของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ปรับปรุงภมูิทัศน์ด้วยการปลูก
ต้นไมต้่างๆ  เพื่อให้สวยงามและ
เป็นที่ออกกําลังกาย บริเวณ
หนองสิม  

-  - 100,000.- ภูมิทัศน์บ้าน
ดงบัง 

เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ออก
กําลังกาย 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนอง
ไทร บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่
สําหรับออกกําลังกายของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ปรับปรุงภมูิทัศน์ด้วยการปลูก
ต้นไมต้่างๆ  เพื่อให้สวยงามและ
เป็นที่ออกกําลังกาย บริเวณ
หนองไทร  

-  - 100,000.- ภูมิทัศน์บ้าน
ด่านช้าง 

เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ออก
กําลังกาย 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ บ้านด่านช้าง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นอาคารในการ
จัดทํากิจกรรมที่เป็น

ส่วนรวมของประชาชน
ในหมู่บ้านด่านช้าง 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 

500,000.-  - - ได้อาคารเพิ่ม 1 
แห่ง 

ชาวบ้านด่านช้างมี
สถานที่ในการจัดทํา
กิจกรรมส่วนรวม/

ประชุมประชาคม ฯลฯ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ถนนลูกรัง/
ถนนหินคลุก บ้านด่านช้าง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถสัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุกสายต่าง ดังนี้ 
-สายร.ร.ด่านช้าง-โนนทอง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 ม. 
-สายแยกลาดยาง-หมู่บ้านด่าน
ช้างขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 ม. 
-สายแยกโรงเรียนบ้านด่านช้าง-
ลําห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง  4   
เมตร  ยาว  200  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร -ซ.บ้านนายสุด พัน
ชาลี ขนาด ก. 5.00 ม. ย.150 
ม. หนา 0.15 ม. 
-สายบ้านด่านช้าง-โนนสําโรง
(ผ่านหนองไทร)ขนาดกว้าง  5  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  

200,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ถนนลูกรัง/
ถนนหินคลุก บ้านด่านช้าง 
หมูที่ 1(ต่อ) 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงสามารถสญัจร
ไป-มา สะดวกสบาย 

-ซอยบ้านนายประเสริฐ ขอ
เสรมิกลาง ทุกสายก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

     ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืช
ลําห้วย บ้านดา่นช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อการเกษตร  แหล่งน้ําอุปโภค  
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วยที่ตื้นเขิน และมี
วัชพืชปกคลุม ตามลําห้วย
ต่างๆ  ดังนี้ 
-ขุดลอกลําห้วยห้วยใหญ่ขนาด
ปากกว้าง  16.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  ลึก  2.50  เมตร  
ก้นกว้าง  8.50  เมตร 
-ขุดลอกหนองไทร ขนาด
ปากกว้าง  60.00  เมตร  ยาว  
200  เมตร  ลึก  2.50  เมตร  
ก้นกว้าง  55.00  เมตร   และ
ขุดลอกตามแบบที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 
 

500,000.-  - - ขุดลอกคลอง 
หมู่ที่  บ้าน
ด่านช้าง 

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

4 โครงการก่อตดิตั้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านด่านช้าง             
หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน  
หมู่  1 บ้านด่านช้าง 

ขยายเขตไฟฟ้า  หรือติดตั้ง  
ซ่อมแซมไฟฟ้า  แสงสว่าง
สาธารณะ  หมู่  1  ทั้งหมู่บ้าน  
จํานวน  15  จุด 
 
 
 
 

  200,000.- - มีไฟฟ้า
สาธารณะ 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านด่าน
ช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงสามารถสญัจร
ไป-มา สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในบ้านด่านช้าง 
หมู่ที่ 1  ดังนี้  
-สายรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว   360 .00 
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
-สายบ้านด่านช้าง-บ้านดอน
กระชาย ขนาดกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว   1,000  เมตร  หนา  
0.15 เมตร   
ทุกสายก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  500,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
ด่านช้าง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ทําการเกษตร
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ขยายบรเิวณที่มคีวาม
เดือดร้อน และมีความต้องการ 

-  - 200,000.- มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งระบบเครื่อง
กรองน้ําสะอาดประปา
หมู่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค  -  บริโภค 
และการเกษตร 

ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ําสะอาด
โรงสูบน้ํา,ถังน้ําใส,ระบบกรองน้ํา
ผิวดินหรือก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 600,000.- ติดตั้ง
เครื่องกรอง

น้ํา 1 
เครื่อง 

ได้ระบบกรองน้ําที่
สะอาดประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภคและการเกษตร 

กองช่าง 

 

ผ
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1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

8 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา บ้าน
ด่านช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อจัดระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ํา ดังนี้ 
-สายศาลาประชาคมบ้านหนอง
ไผ่งาม-ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 0.06 ม. ลึก 0.06 
ม.ยาว 400.00 ม. 
-ซ.บ้านนางสี เกษนอก-ทุ่งนา 
-ซ.บ้านนายวิรัตน์ ตัวสะเกษ  
และทุกซอยที่เหลือ ก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  500,000.- - มีระบบ
ระบายน้ํา 

มีรางระบายน้ําและ
ระบบระบายน้ําที่

สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
9 โครองการก่อสร้างรางส่งน้ํา 

จากลําห้วยใหญ่เข้าสระหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านดอน
กระชาย 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

ก่อสร้างรางส่งน้ําจากลําห้วย
ใหญ่ถึงสระหนองกระทุ่ม 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

200,000.-  - - การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืชลํา
ห้วย บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2 

ขุดลอกลําห้วย/สระที่ตื้นเขิน 
และมีวัชพืชปกคลุม ให้สามารถ
กักเก็บน้ําได ้

ขุดลอกลําห้วยหรือสระที่ตื้น
เขิน บ้านดอนกระชาย ดังนี้ 
-ขุดลอกสระหนองกระทุ่ม  
-ขุดลอกหนองตะเคียน 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

200,000.-  - - ลุดลอก
กําจัด
วัชพืช 

 
 

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งระบบเครื่องกรอง
น้ําสะอาดประปาหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนกระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค  -  บริโภค 
และการเกษตร 

ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ํา
สะอาด  โรงสูบน้ํา,ถังน้ําใส,
ระบบกรองน้ําผิวดิน ก่อสรา้ง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

600,000.-  - - มีน้ําสะอาด ได้ระบบกรองน้ําที่
สะอาดประชาชนมีน้ําใช้
ในการอุปโภค  -  บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. บ้านดอนกระชาย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รูปตัวยู/ตัววีบ้าน
ดอนกระชาย ดังนี้ 
-ถนนสายรอบหมูบ่้านขนาด 
กว้าง0.30 เมตร  ลึก 0.40 
ยาว  450 เมตร   
ซอยบ้านนายบุญล้วน-ศาลปู่
ตา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 ยาว  450 เมตร    

-  500,000.- - มีระบบ
ระบายน้ําที่

ดี 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

ผ
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1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ํา คสล. บ้านดอนกระชาย 
หมู่ที่ 2 (ต่อ) 

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

-ซอยบ้านนายสายนต-์ถนน 
คสล.(เส้นนอก)   ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร  ลึก 0.40 ยาว  
450 เมตร   
-ซอยบ้านนางราตรี –นางเภา 
บุญประจง  )   ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร  ลึก 0.40 ยาว  
450 เมตร   ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - - มีระบบ
ระบายน้ําที่

ดี 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ถนนหิน
คลุก/ถนนลูกรัง บ้านดอน
กระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านดอน
กระชาย หมู่ที่ 2 ดังนี้ 
-สายบ้านดอนกระชาย-โนน
ประดู่ ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร 
-สายดอนกระชาย-บ้านห้วยยาง 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร 
-สายบ้านดอนกระชาย-บ้าน
ตะคร้อ-โคกดินแดง  ขนาดกว้าง  
4   เมตร  ยาว  1,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ทุกสาย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  200,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
14 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านดอนกระชาย 
หมูที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน  
หมู่บ้าน 

ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
ในหมู่บ้านบริเวณชํารุดเสยีหาย 
และบรเิวณที่เป็นอันตรายและ
เป็นจุดเสี่ยง ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 200,000.- ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง
ครบจุด
เสี่ยง 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ํา  คสล. 
บ้านดอนกระชาย หมู่ที่  2   

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ํา  คสล. หมู่ที่  2  
บ้านดอนกระชายบริเวณถนน
ทางเข้า – ออกหมู่บ้าน 
ก่อสร้างตามแบบ  อบต.ห้วยยาง
กําหนด  
 

-  - 100,000.- มีระบบ
ระบายที่
สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกคลองซอย 
บ้านดอนกระชาย หมู่ที่  2   

เพื่อการเกษตร  และอุปโภค  
บริโภค 

ขุดลอก ขนาดปากกว้าง   6.00  
เมตร  ยาว  600  เมตร  ลึก  
2.50  เมตร  ก้นกว้าง  1.00  
เมตร   ปรมิาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  4,375  ลบ.ม.  จากลํา
ห้วยหนองตะเคียน-สระน้ํา
หมู่บ้าน  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 200,000.- ขุดลอก
คลอง หมู่ที่ 

2 

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนกระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อมีที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพียงพอกับประชาชนในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านดอนกระชาย 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 
 

-  - 100,000.-  ประชาชนมีที่ประชุม
ประชาคมและการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
18 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดอน
กระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.บ้านดอนกระชาย 
ดังนี้ 
-ซอยบ้านนายสันต-์บ้านนายวี
ระ ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาวรวม  200 เมตร  หนา  
0.15 เมตร   
-ซอยบ้านนายสเุทพ-บ้านนาง
สาคร ขนาดกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.10 ม. 
-ซอยบ้านนายสายนต-์บ้าน
นายสันต์ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 
-ซอยบ้านนายวีระ-ชน คสล.
เส้นนอกหมู่บ้าน กว้าง 5.00 
ม. ยาว  500 ม. หนา 0.15 ม. 
-ลําห้วยใหญ-่หมู่บ้านดอน
กระชาย ก. 4.00 ม.ยาว 
1,200 ม. หนา 0.15 ม. ทุก
สายก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

-  - 500,000.- การ
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 
ระบบประปาหมูบ่้าน บ้าน
ดอนกระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคบรโิภค ที่เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณสระหนอง
กระทุ่ม 

-  - 100,000.-    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
20 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  

ภายใน  บ้านห้วยยาง หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน  คสล.   บ้านห้วย
ยาง ดังนี้ 
-บ้านนาง  ปักกา สินี  สิ้นสุด
ถนนด่านช้าง-หนองหญ้าปล้อง 
กว้างขนาด 5.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร  ยาว  80  เมตร 
-หน้าบ้านนายลาม  ลามนอก  
สิ้นสุดถนนด่านช้าง-หนองหญ้า
ปล้อง กว้าง  4.00  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  ยาว  630  เมตร   
-โรงเรียนบ้านห้วยยาง-บ้านคู
ขาด ต.เทศบาลหนองบัวสะอาด
(ผ่านบ้านน.ส.ปาริชาติ จัน
ปัญญา) ขนาดกว้าง  5.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  
600 ม. 
-ซอยบ้านแม่นงลักษณ-์นาย
บํารุง มาทา ขนาดกว้าง 2.5 ม.
ยาวประมาณ  30 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ทุกสายก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - การ
คมนาคม
สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

คสล. หมู่ที่ บ้านห้วยยาง 
เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รูปตัวยู/ตัววีบ้าน
ห้วยยาง  ดังนี้ 
-สายภายในหมู่บ้านขนาด 
กว้าง0.30 เมตร  ลึก 0.40 
ยาว  450 เมตร   
และส่วนที่เหลือ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด   

500,000.-  - - มีระบบ
ระบายน้ําที่
ดี 

  

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ทําการเกษตร
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้า
การเกษตร ดังนี้ 
-จากบ้านายบุรินทร-์
ถนนลาดยาง 
-จากหนองทับ-โคกดินแดง 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วย
ยางกําหนด    

200,000.-  - - มีไฟฟ้าใช้
ทุก

ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/                 
ไรส้าย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟังข่าวสาร
ทางราชการ/การประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  300,000.- - มีหอ
กระจาย

ข่าว 

ประชาชนไดรับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ชุดเจน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้านห้วยยาง           
หมู่ที่ 3 

เพื่อสําหรับเป็นลานในการจัด
กิจกรรม และออกกําลังกายของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์
บ้านห้วยยาง  
-หน้าวัดบ้านห้วยยาง 
 
 

-  100,000.- - มีลานเอนก
ประ             
สงค์ 

ประชาชนในหมู่บ้านมีที่
จัดกิจกรรมต่างๆ และ
เป็นที่ออกกําลังกาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
25 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-จากถนนลูกรังฝายน้ําล้น – 
สระวัดห้วยยาง,แยกสระหนอง
หัวโสก ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  400.00  เมตร  
สูง 0.30  เมตร   
-จากบ้านห้วยยาง – ปั๊มน้ํามัน
นายสมปอง  จันปัญญา  
ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  
1,600  เมตร  หนา  0.15  
เมตร 
-จากบ้านห้วยยาง  -  บ้านดอน
กระชาย (แยกสายหนองหญ้า
ปล้อง  -  ด่านช้าง)  ขนาดกว้าง  
5  เมตร  ยาว  2,500  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
-สายฝายน้ําล้น-ถนนลาดยาง 
ยกระดับถนนดิน ย. 1,500 ม. ก. 
4.00 ม. สูง 0.50 ม. ทุกสาย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  500,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งระบบเครื่องกรอง
น้ําสะอาด  ภายในหมู่ที่  3  บ้าน
ห้วยยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค  -  บริโภค 
และการเกษตร 

ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ําสะอาด  
โรงสูบน้ํา,ถังน้ําใส,ระบบกรองน้ํา
ผิวดินพร้อมถังประปาบรรจุน้ํา 
จํานวน  4  ถังก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 600,000.- มีน้ําสะอาด
ในการ
อุปโภค 

ได้ระบบกรองน้ําที่
สะอาดประชาชนมีน้ําใช้
ในการอุปโภค  -  บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

27 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําฝาย
ห้วยยาง  บ้านห้วยยาง หมู่ที่  3   

น้ําใช้เพื่อการเกษตร สภาพเดมิกว้าง  100  เมตร  ยาว  
500  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร  
ขุดลอกใหม่  กว้าง  100 เมตร  ยาว  
625  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  
ลาดเอียง  1 ต่อ 2  ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 1,000,000.- มีการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านห้วยยาง         
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน  
หมู่  3 บ้านห้วยยาง 

ขยายเขตไฟฟ้า  หรือติดตั้ง  
ซ่อมแซมไฟฟ้า  แสงสว่าง
สาธารณะ  หมู่  3 ทั้งหมู่ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  200,000.- - มีไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

29 โครงการเจาะบ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร/อุปโภค หมู่ที่  3
บ้านห้วยยาง 

มีน้ําในการทําการเกษตรและ
อุปโภคในฤดูแล้ง 

เจาะบ่บาดาล ตามแบบที่ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

-  - 100,000.- บ่บาดาล มีน้ําในการอุปโภคและ
ทําการเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
30 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา

หมู่บ้าน พร้อมหอถังสูง บ้านขาม
เตี้ย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้น้ําพอใช้ทันต่อการความ
ต้องการอุปโภคของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด ท่อ 
pvc 4 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถัง
สูง และซัมเมติ หรือก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - ประชาชนมี
น้ําใช้

เพียงพอ 

-ประชาชนในพื้นที่มีน้ําใน
การอุปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างที่ทําการศูนย์ 
ศสมช.ประจําหมูบ่้านขามเตี้ย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นที่ทําการและสถานที่ใน
การประชุมและจัดกิจกรรมของ 
อสม.และอื่นๆที่สาํคัญ 

ก่อสร้างศูนย์ ศสมช.ตามแบบที่ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

๓๐๐,๐๐๐.-  - - ศูนย์ ศสมช. 
1 ศูนย์ 

 

มีที่ทําการและสถานที่จดั
กิจกรรม 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. ในซอยต่างๆ
บ้านขามเตีย้ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ในซอยบ้านขามเตี้ย ดังนี้ 
-ซอยบ้านนางปารมี บุตรชานนท์-
บ้านนายมน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ  60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-ซอยบ้านนายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน-
บ้านยายบุ้ม ขนาดกว้าง 
-ซอยบ้านนายบุญม-ีนางทองใบ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-ซอยบ้านนางวรรณา-บ้านนายมา 
แสนโคตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ  100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร -ก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ หน้าที่ทําการ อบต.
ห้วยยาง -สายขามเตี้ย-ห้วยคร้อ ย.
1,500 ม. ก. 5.00 ม. หนา 0.15 
ม. และซอยที่ชํารุดเสียหายทุกซอย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

500,000.-  - - ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มา สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
33 โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ

หมู่บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 
เพื่อให้ประชาชนมีที่ทิ้งขยะให้
เป็นที่ และถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างที่ทิ้งขยะประจําหมู่บ้าน 
2 แห่ง ดังนี้ จุดที่ 1 ก่อสรา้งที่
ทิ้งขยะ บริเวณโคกดินแดง 2.
ก่อสร้างที่ทิ้งขยะบริเวณ โคก
ทําเลป่าช้า 
 

-  200,000.- - มีที่ทิ้งขยะ ประชาชนมีที่ทิ้งขยะที่
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านขามเตีย้ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/หินคลุก/ลูกรัง ดังนี้ 
-สายบ้านขามเตี้ย-ทําเลหนอง
ยายมาก ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  800  เมตร  สูงเฉลี่ย  
0.40  เมตร   
-สายขามเตี้ย-โคกดินแดงขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  สูงเฉลี่ย  0.40  เมตร   
-สายโคกดินแดง-บ้านบุไทย
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  สูงเฉลีย่  0.40  
เมตร   
-สายหนองหัวโสก-แยกบ้านสระ
ไผ่,หนองหญ้าปล้อง ขนาดกว้าง  
4  เมตร  ยาว  800  เมตร  สูง
เฉลี่ย  0.40  เมตร   
-สายประปาหมู่บ้าน-นานายเดช 
อาจจุฬา ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  800  เมตร  สูงเฉลี่ย  
0.40  เมตร  ทุกสาย 
 

-  200,000.- - การ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนสามารถสญัจร
ไป-มา สะดวกสบาย 

กองช่าง 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
35 โครงการติดตั้งระบบเครื่องกรอง

น้ําสะอาดประปาหมู่บ้าน  บ้าน
ขามเตี้ย หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค  -  บริโภค และการเกษตร 

   ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ํา
สะอาด  โรงสูบน้ํา,ถังน้ําใส,
ระบบกรองน้ําผิวดิน 
พร้อมถังประปาบรรจุน้ํา 
จํานวน  4  ถังก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 600,000.- มีน้ําสะอาด ได้ระบบกรองน้ําที่
สะอาดประชาชนมีน้ําใช้
ในการอุปโภค  -  บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืช ลํา
ห้วย/หนอง/คลอง /อ่าง ต่างๆ
บ้านขามเตีย้ หมู่ที่ 4 

เพื่อการเกษตร/เลี้ยงสตัว์/และ
อุปโภค 

ทําการขุดลอกลําห้วย/หนอง/
คลอง อ่างต่างๆ  ดังนี้ 
-ขุดลอกฝายทําเลหนองยายมาก    
กว้าง  50  เมตร  ยาว  100  
เมตร  ลึก  4.00  ม. 
-ขุดลอกลําห้วยยาง   
-ขุดลอกคลองโสกผีตาย ขนาด
ปากกว้าง  14  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร   ลึก  2.50  
เมตร  ลาดเอียง  1  : 1.5   
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า   
6,703    ลบ.ม. 
-ขุดลอกหนองทําเลป่าช้า กว้าง  
80  เมตร  ลึก 4  เมตร  ยาว  
330  เมตร โดยก่อสรา้งตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 1,000,000.- ขุดลอกและ
กําจัด
วัชพืช 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
บ้านขามเตีย้ หมู่ที่ 4 

-เพื่อเป็นคลองส่งน้ําเพื่อกักเก็บ
ไว้ใช้ในฤดูร้อนสําหรบัทํา
การเกษตร-เลี้ยงสัตว์และอุปโภค 

ขุดลอกคลองส่งน้ํา ขนาด
กว้าง   ยาว  จากโสกผีตาย-
หนองขาม 

500,000.-  - - มีคลองส่ง
น้ํา 

-ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
ในการทําเกษตร เลี้ยง
สัตว์และอุปโภค 

กองช่าง 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
38 โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

แสงสว่างสาธารณะ บ้านขามเตี้ย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านขามเตีย้ 

-ติดตั้ง/ซ่อมแซมภายในบ้านขาม
เตี้ย  หรือตามที่ประชาชนหมู่ที่ 4  
มีความเดือดร้อน  ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ  จํานวน  5  จุด 

-  - 200,000.- มีไฟฟ้าแสง
สว่าง 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทั้งหมู่บ้านขามเตีย้ 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านขาม
เตี้ย หมู่ที่ 4 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านขามเตีย้  และการใช้
ประโยชน์ดา้นอื่น  ๆ   ของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ดังนี้ 
-จากหน้าที่ทําการ อบต.ห้วยยาง-
บ้านแม่เหลี่ยม-จากประปาบ้าน
ขามเตี้ย-นานายเดช อาจจุฬา  
โดยตามแบบ  อบต.ห้วยยาง
กําหนด 
 

-  - 250,000.- มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในบ้าน
ขามเตี้ย  และการใช้
ประโยชน์ดา้นอื่น  ๆ   
ของประชาชนหมู่ที่  4 

กองช่าง 
สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ห้วยคร้อ  หมู่ที่  ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน   คสล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  ดังนี้  
-สายบ้านห้วยคร้อ-บ้านขามเตี้ย 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  ยาว  2,000  เมตร   
-สายบ้านห้วยคร้อ-บ้านเก่างิ้ว  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  ยาว  2,000  เมตร  
ทุกสายสร้างตามแบบ  อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

500,000.-  - - มีถนนเชื่อม
ระหว่าง
ตําบล 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกคลอง,ห้วย,หนอง  
หมู่ที่  5  บ้านห้วยคร้อ 

เพื่อการเกษตร  และอุปโภค  
บริโภค 

ขุดลอกคลองบ้านห้วยคร้อ ดังนี้ 
-ขุดลอกโป่งตาแอ๋ ขนาดกว้าง  
12  เมตร  ยาว 2,000  เมตร  
ลึก  3.00  เมตร  ก้นกว้าง  3  
เมตร  ลาดเอียง  1  : 1.5      
-ขุดลอกฝายประชาอาสา 
-ขุดลอกฝายใหญ่ส ี
-ขุดลอกคึกฤทธิ์ 
-ขุดลอกฝายใหม ่
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

500,000.-  - - มีการขุด
ลอกลําห้วย 

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค  และ
การเกษตร 

กองช่าง 

42 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านห้วยคร้อ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยคร้อ ดังนี้  
-จากบ้านห้วยคร้อ-นานายริน หัส
จะรวย 
 

200,000.-  - -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

43 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง / หิน
คลุก  หมู่ที่  5 บ้านห้วยคร้อ  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง / หินคลุก  บ้าน
ห้วยคร้อ ดังนี้ 
บ้านห้วยคร้อ-ลําห้วยยาง(นานาง
หนูจวน นาชิต) ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 
-สายบ้านห้วยคร้อ-บ้านขาม
เตี้ยขนาดกว้าง  5.00 ม. หนา 
0.15 เมตร  ยาว  2,000 ม.   
-สายบ้านห้วยคร้อ-บ้านเก่างิ้ว 
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  ยาว  2,000  เมตร   
-สายบ้านห้วยคร้อ-บ้านดงบัง
,ดงสว่าง ขนาดกว้าง  5.00  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  ยาว  
1,500  เมตร  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  300,000.- - มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

44 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านห้วยคร้อ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยคร้อ ดังนี้  
-จากบ้านนายอวบ-บ้านนางสงัด
จันปาน 
-จากบ้านห้วยคร้อ-นานายริน หัส
จะรวย 
-บ้านนายกว้าง-บ้านนายไพฑูรย์ 
การถาง 

-  200,000.- -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

บ้านห้วยคร้อ  หมู่ที่  5 
เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้าน  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

ก่อสร้างระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
ห้วยคร้อ   รางยู  กว้าง  0.30  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ลึก  
0.40  เมตร  (ทุกซอยภายใน
หมู่บ้าน  และรอบหมู่บ้าน) 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 500,000.- มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น   
บ้านห้วยคร้อ  หมู่ที่  5 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  กว้าง  
14.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  
สันฝายสูง  1.50  เมตร นานาย
กันหา นาชิต นายคูณ พลหล่า 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 
 

-  - 500,000.- มีการ
ก่อสร้าง

ฝายน้ําล้น 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย/ไร้
สาย บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟัง
ข่าวสารทางราชการ/การ
ประชาสมัพันธ์ที่ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคร้อ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 300,000.- มีเสียงตาม
สาย 

ประชาชนไดรับข่าวสารที่
ถูกต้อง ชุดเจน 

กองช่าง 

48 โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้ และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สอน 

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจุด
ที่เสียหาย และติดตั้งบริเวณที่เป็น
อันตรายและจุดเสีย่ง 
 

-  - 100,000.- มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบ
ทุกจุดเสี่ยง 

 กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สข้ามลําห้วยยาง บ้าน
ห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวกสบาย 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ข้าม
ลําห้วยยางระหว่างบ้าน
ห้วยคร้อ และบ้านสระครก 
ทศ.หนองบัวสะอาด (บริเวณ
นานางหนูจวน นาชิด) 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

-  - 850,000.- มีถนนเชื่อม
ระหว่าง
ตําบล 

ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมา และขนสินค้าทาง
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

50 โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย/ไร้
สาย บ้านดงบัง หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟังข่าวสาร
ทางราชการ/การประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

300,000.-  - - มีเสียงตาม
สาย 

ประชาชนไดรับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ชุดเจน 

กองช่าง 

51 โครงการขยายผิวจราจรถนน 
คสล. สายกลางหมู่บ้านดงบัง  
หมูที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขยายผิวจราจรถนน คสล.สาย
กลางหมู่บ้านดงบัง 2  ข้าง โดย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 200,000.- การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. สายกลางหมู่บ้านดงบัง,ดัง
สว่าง ก่อสร้างขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
-สายศูนย์เด็กเล็กบ้านดงบัง(หลัง
โรงเรียนบ้านดงบัง)ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร  หนา 0.15  ยาว
ประมาณ  300.00 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดศก.
0.60 ม.  
-ซ.บ้านแม่แฮม รางไชย ก. 
2.5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
150 ม.ก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ดังนี้ 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากบ้านดง
บัง-วัดป่าดงบัง,ดงสว่าง 

-  300,000.- - มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือนและทั่วถึง 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

54 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านดงบัง ดังนี้ 
-สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถึง 
หนองพลวง  กว้าง  6  เมตร  ยาว
ประมาณ  1,000  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พร้อมเสรมิถนนคันดนิ 
-สายสี่แยกกลางบ้านหน้าวัด  ไป
ถึง  ราชพัสดุขามเตีย้  กว้าง  6  
เมตร  ยาวประมาณ  1,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อม
เสรมิถนนคันดนิ 
-สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถึง  นา
พ่อน้อย  กว้าง  6  เมตร  ยาว
ประมาณ  1,000  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พร้อมเสรมิถนนคันดนิ   
-สายตลุกหิน  และสาย
ยุทธศาสตร์กว้าง  6.00    เมตร  
ยาว  4,000  เมตร  หนาเฉลีย่   
0.15  เมตร  ทุกสายก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

300,000.-  - - การ
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

55 โครงการวางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง 

วางท่อ พีวีซี ขนาด  จากบ้านดง
บัง-บ้านนางพะยอม พิลาวัลย์,
นางมุข,นางจิตร,นายทวี,และคุ้ม
ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตะวันตก
โรงเรียนบ้านดงบัง ตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

200,000.-  - - วางท่อ
ระบบ
ประปา 

 
 
 

 

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

ผ
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1
 

-53- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
56 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้าน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
จุดที่เสยีหาย จุดที่เป็นอันตราย
และจุดเสีย่ง 
 

-  100,000.- - มีไฟฟ้าแสง
สว่าง 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทั้งหมู่บ้านดงบัง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างที่กั้นน้ําแบบ
ผนังกั้นน้ําเป็นช่วง  ๆ   หมู่  6 

เพื่อจัดระบบระบายน้ํา  ให้
สะดวกสบายมากขึ้น 

ก่อสร้างที่กั้นน้ําแบบผนังกั้นน้ํา
เป็นช่วง  ๆ   ช่วงละ  300  เมตร   
หรือตามความเหมาะสม ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 200,000.- สร้างผนัง
กั้นน้ํา 

ระบบระบายน้ํา  ให้
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างลาน คลส.
เอนกประสงค์  บ้านดงบัง         
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีที่ทํากิจกรรม
และเป็นที่ออกกําลังกาย 

ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์
บริเวณข้างสระหนองสิม ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 300,000.- ลานกีฬา
เอนกประส

งค์ 

ประชาชนมีที่ทํากิจกรรม
และเป็นที่ออกกําลังกาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

59 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
จากลําห้วยยางเข้าฝายป่าบัว 
บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างรางส่งน้ําโดยก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - รางส่งน้ํา ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเก่า
งิ้ว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก่างิ้ว 
ดังนี้ 
-สายรอบหมู่บ้านขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15  ม. 
-สายบ้านเก่างิ้ว-บ้านดงสว่าง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15  ม. 
-สายจากบ้านนายสุนทร สังกะส-ี
ลําห้วยยาง ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-สายเข้าวัดบ้านเก่างิ้ว ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทุกสายก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - มีการ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนมีทางในการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเก่างิ้ว 
หมู่ที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านเก่างิ้ว 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จาก 
-บ้านเก่างิ้ว-บ้านห้วยคร้อ 
หรือที่ชาวบ้านมีความต้องการ 
เดือดร้อน ก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 
 

200,000.-  - - มีไฟฟ้าครบ
ทุก

ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทั้งหมู่บ้านเก่างิ้ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

62 โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย/ไร้
สาย บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟัง
ข่าวสารทางราชการ/การ
ประชาสมัพันธ์ที่ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านเก่างิ้วก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 300,000.- มีหอ
กระจาย

ข่าว 

ประชาชนไดรับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ชัดเจน 

กองช่าง 

63 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7  บ้านเก่างิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนบ้านเก่างิ้วมี
น้ําใช้ในการอุปโภค  บริโภค 

ขยายเขตประปา  หมู่ที่  7  บ้าน
เก่างิ้ว   จากหมู่บ้านเก่างิ้ว - บ้าน
นายทองสุข   แสนผาบ  ยาว  
500  เมตร   พร้อมวางท่อ  พีวีซี   
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 500,000.- มีระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค   

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/หินคลุก/ลูกรัง บ้านเก่างิ้ว 
ดังนี้ 
-สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก
(บริเวณบ้านนายสุนทร สังกะสี)  
 
 
 

  200,000.-  มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

 กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา บ้าน
เก่างิ้ว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการทํา
การเกษตร เลี้ยงสัตว์และ
อุปโภค 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา เพื่อกักเก็บน้ํา 
กว้าง  14  เมตร  ยาว  8  เมตร  
สันฝายสูง  1.50  เมตร ดังนี้ 
-บริเวณนายนายวันทา นาชิด 
-บริเวณนานายดํา นาหก 
-บริเวณหนองแห้ว 
-นานายบรรไทย สมศรีใส 

-  200,000.- - ก่อสร้าง
ผนังกั้นน้ํา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ในการทําการเกษตร 
เลี้ยงสตัว์และอุปโภค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
66 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยขึ้นดินใหม่ ไหล่ถนนดินกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  200.00  
เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  -
สายบ้านเก่างิ้ว-หนองตีนนกขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60 เมตร 
-บ้านเก่างิ้ว-บ้านนายทองสุข แสน
ผาบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 
เมตร 
-บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําหนอง
ขี้หนู 
-บ้านเก่างิ้ว-บ้านดงสว่าง ขนาด
กว้าง  5   เมตร  ยาว  2,000 
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.15  เมตร   
-บ้านเก่างิ้ว-บ้านห้วยคร้อ ขนาด
กว้าง  5   เมตร  ยาว  2,000 
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.15  เมตร  ทุก
สายก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

-  200,000.- - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ บ้านเก่างิ้ว 
หมู่ที่  7   

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านเก่างิ้ว 

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะที่เสียหาย บริเวณที่เป็น
อันตรายและจุดเสีย่ง ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 100,000.- มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบจุด

เสี่ยง 
 
 
 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
68 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน

เวิร์สข้ามทางเชื่อมระหว่าง 2 
ตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก และง่ายต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส คสล.
หมู่ที่  จํานวน 3 จุด ดังนี้ 
-เก่างิ้วเชื่อมสระครก 
-เก่างิ้วเชื่อมกะพี้ 
-เก่างิ้วเชื่อมโรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 500,000.- ทางข้าม 
จํานวน 3 

จุด 

ประชาชนมีทาวสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
69 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านบุไทย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. บ้านบุไทย ดังนี้ 
-สายบ้านนายบุญมี แสงวิเชียร –
ถนนลายยาง(ทางทิศตะวันตก
หมู่บ้าน) 
-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 
 

500,000.-  - - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านบุไทย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านบุไทย 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านบุไทย ดังนี้ 
-จากบ้านบุไทย-สามแยกไปบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 
-หน้าวัดจากบ้านนางลา-บ้านนาง
นุชจรินทร ์
-จากบ้านบุไทย-สามแยกนานาย
คําพา สุวิชัย 
-ไปนานางเริงยศ  หรือตามแบบที่ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

200,000.-  - - มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทั้งหมู่ 

กองช่าง 

71 โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน พร้อมวาวปิด-เปิด บ้าน
บุไทย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
สามารถใช้น้ําประปาไดส้ะดวก 

วางท่อเมนประปาหมู่บ้านพร้อม
วาวปิด-เปิด 6 ตัว ก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 
 
 

100,000.-  - - มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบ
ทุกจุดเสี่ยง 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

ผ
.0

1
 

-59- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
72 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายจากบ้านบุไทย(โรงปุ๋ย) – นา
นายบุญมี แสงวิเชียร ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  1,200  
เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

200,000.-  - - มีทางง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

73 โครงการขุดลอกสระใหญ่พร้อม
ปรับปรุงภมูิทัศน์  บ้านบุไทย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
และอุปโภคและเป็นที่สาํหรับไว้
ออกกําลังกาย 

ขุดลอกสระใหญ่พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์พร้อมสถานที่ออกกําลัง
กาย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

-  500,000.- - มีการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี
และมีที่ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างระบบประปา
(แบบถังแชมเปญ ) บ้านบุไทย 
หมู่ที่   8    

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หอถัง
สูง 15 เมตร และโรงสูบน้ํา
พร้อมระบบกรองน้ําบาดาล 
ก่อสร้างตามแบบกรมทรัพย์ฯ /
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-   1,000,000.- มีระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค 

 

75 โครงการจัดสร้างประตูระบายน้ํา  
บ้านบุไทย หมู่ที่   8    

เพื่อใช้ในการระบายน้ํา 
ของประชาชน 

จัดสร้างประตูระบายน้ํา  หมู่ที่  
8   บ้านบุไทย  พร้อมวาล์วปิด
เปิด  ตามแบบ  
อบต.ห้วยยางกําหนด  
 

-   200,000.- มีประตู
ระบายน้ํา 

สามารถระบายน้ําได้
สะดวก  ปลอดภัย 

 

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน  มีความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ดังนี้ 
-ซอยบ้านนายประเสริฐ          
สาอุตม ์
-ซอยบ้านนายอุดม งามพลทอง-
บ้านนางอุบล ปลูกฝัง 

  100,000.- - มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

ผ
.0

1
 

-60- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
77 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา  

บ้านบุไทย หมู่ที่  8   
เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค ขุดลอกคลองส่งน้ํา  หมู่ที่  8  

บ้านบุไทย  
- เชื่อมต่อคลองส่งน้ําซอยลาํคลอง
สูบที่  2  ชลประทาน    
บ้านหนองหญ้าปล้อง  
-จากโนนงิ้วน้อย-หนองบุไทยกว้าง  
2  ม. ยาว  2,000 ม.   ลึก  
1.00   เมตร  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 600,000.- มีคลองส่ง
น้ํา 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน (ศส.มช.)  
บ้านบุไทย หมู่ที่  8   

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ   
ของ  อสม.  และประชาชนหมู่  
8 

ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน (ศส.มช.)  หมู่ที่  8  บ้าน
บุไท  ตามแบบ  อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 200,000.- มีการจัดตั้ง
ศูนย์ 

ประกอบกิจกรรมตา่ง  ๆ   
ของ  อสม.  และ
ประชาชนหมู่  8  และ
เข้าถึงตรวจสุขภาพ
สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้านบุไทย            
หมู่ที่  8   

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถังน้ําประปา
ภายในหมู่ที่  8  บุไทย  ตาม  
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 50,000.- ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา 

ใช้ในการอุปโภค  บริโภค กองช่าง 

80 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และเป็นแหล่งสถาบัน
การเงินของชุมชน บ้านบุไทย  
หมู่ที่ 8 

เพื่อจัดระบบข้อมูลหมู่บ้านและ
ระบบข้อมลูของศูนย์  ภายใน
หมู่  8  บ้านบุไท 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูหมู่บ้านเป็น
ศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่ง
สถาบันการเงินของชุมชน  โดย
จัดหาหรือซื้อ  หรือปรับปรุง
อาคารศูนย์ข้อมลูหมู่บ้านเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  - 100,000.- มีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง

ศูนย์ 

 กองช่าง 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

81 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  คสล.  บ้านหนอง
หญ้าปล้อง  หมู่ที่  9   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน   คสล.  หมู่ที่  9  
บ้านหนองหญ้าปล้อง  ดังนี้ 
-สายบ้านนายถวิล นามวาท-หน้า
วัด  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว   1,000  เมตร  หนา  
0.15 เมตร   
-และส่วนที่เหลือ โดยก่อสรา้ง
ตามแบบ  อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

500,000.-  - - มีทาง
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงขุดขยายสระน้ํา
หนองหญ้าปล้อง/หนองนมวัว 
หมู่ที่  9  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 
 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

ปรับปรุงขุดขยายสระน้ําหนอง
หญ้าปล้อง/หนองนมวัว หมู่ที่  
9  โดยขุดลอกขยายสระ โดย
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

1,000,000.-  - - มีการขุด
ลอกขยาย

สระ 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิด  บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่  9   

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน  มีความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่  9  
คสล.  รปูตัวยู ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร  ลึก 0.50 ยาว   ประมาณ    
750   เมตร  และหรือความกว้าง  
0.50  เมตร  ลึก  0.30   เมตร  
พร้อมงานท่อระบายน้ํา  ตามแบบ  
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  500,000.- - มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  9  
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

-ภายในบ้านหนองหญ้าปล้อง   
หรือตามที่ประชาชนหมู่ที่  9  มี
ความเดือดร้อน  โดยขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หรือตาม
แบบที่ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

-  200,000.- - มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

ผ
.0

1
 

-62- 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
85 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายใน
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

-ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ภายในบ้านหนองหญ้าปล้อง 
และจุดหรือบรเิวณที่สุ่มเสี่ยง 

-  100,000.- - มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบ
ทุกจุดเสี่ยง 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา   หมู่
ที่  9  บ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา   กว้าง  14  
เมตร  ยาว  8  เมตร  สันฝายสูง  
1.50  เมตร  จํานวน  2  จุด  
หรือ  ตามแบบ  อบต.ห้วยยาง 

-  - 300,000.- สร้างฝาย
กั้นน้ํา 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/หินลุก/ลูกรัง 
หมู่ที่  9  บ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เสรมิถนนดิน  หรือลงหินคลุก
,ลูกรัง ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร  สูงเฉลี่ย  
0.50  เมตร    พร้อมลงหินคลุก
บดอัดแน่น  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 300,000.- มีทาง
คมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

88 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่  9  บ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

 -   100,000.- มีการวาง
ท่อระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย/ไร้
สาย บ้านหนองหญ้าปล้อง     
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟัง
ข่าวสารทางราชการ/การ
ประชาสมัพันธ์ที่ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  บ้านเหนองหญ้าปล้อง 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 
 

-  - 300,000.- มีหอ
กระจาย

ข่าว 

ประชาชนไดรับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ชัดเจน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  10 
บ้านสระไผ ่

ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือนและเพื่อทําประปา
หมู่บ้าน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร/เพื่อทําประปา
หมู่บ้าน บ้านสระไผ่ ดังนี้ 
-จากบ้านสระไผ-บ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
-จากบ้านสระไผ-่บ้านบุไทย 
-ที่ประชาชนต้องการและ
เดือดร้อน ขยายเขตตามที่ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - มีไฟฟ้าใช้
ครบ

ครัวเรือน 

ประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือนตาม
ความต้องการ 

กองช่าง 

91 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร/เพื่ออุปโภค บรโิภค 
หมู่ที่ 10 บ้านสระไผ ่
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค/เพื่อ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดตาม
แบบที่ อบต.ห้วยยางกําหนด 

100,000.-  - - มีบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และบริโภค
ได้ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างทางส่งน้ําเข้า
หนองสระไผ่ หมู่ 10 บ้านสระไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และบริโภคได้ทั่วถึง/
เป็นทางส่งน้ําเพื่อใช้ทํา
การเกษตร 

ก่อสร้างรางส่งน้ําขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 265 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หรือสรา้งตามแบบ 
อบต.กําหนด 
 

300,000.-  - - มีทางส่งน้ํา
ใช้ใน

การเกษตร 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และบริโภค
ได้ทั่วถึง/เป็นทางส่งน้ํา
เพื่อใช้ทําการเกษตร 

กองช่าง 

93 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะตามจุดที่มี
ความเสีย่งต่างๆ  

-  100,000.- - มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบ
จุดเสีย่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างพร้อมขยายผิว
ถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ 10  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างพร้อมขยายผิวถนน 
คสล.ภายในหมู่ที่ 10 ขนาด
กว้างข้างละ  0.50  เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

-  - 200,000.- มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

95 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้าน
สระไผ่ ดังนี้ 
-สายจากนานายสุนันท์ สืบมา-
นานายจําเนียร พรมซา ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร 
-สายจากสามแยกหนองหญ้า
ปล้อง-ถนนลาดยางหนองหญ้า
ปล้อง ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  ม. 
-สายจากนานายเคน จ้ํานอก-
นานางสังวาล พิเศษ ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร 
-สายจากหนองสระไผ-่โคกป่า
ช้า ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร 

-  200,000.- - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  10 บ้านสระ
ไผ่   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
สระไผ่ -  บ้านบุไทย   ขนาด  
กว้าง  5   เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.15  เมตร  
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

-  - 1,000,000.- มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

97 โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย/ไร้
สาย บ้านดงสว่าง  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟัง
ข่าวสารทางราชการ/การ
ประชาสมัพันธ์ที่ชัดเจน 

ติดตั้งเสียงตามสาย/ไร้สายภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดงสว่าง ก่อสรา้ง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

300,000.-  - - มีหอกระจาย
ข่าว 

ประชาชนไดรับ
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
ชัดเจน 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
(ตัววี) ภายในหมู่บ้านส่วนที่เหลือ  
บ้านดงสว่าง  หมู่ที่   11 

เพื่อจัดระบบระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านภายในหมู่บ้าน  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
ดงสว่าง  คสล.  (ตัววี) ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร  ลึก 0.40 ยาว  725  
เมตร  บรเิวณที่เหลือในหมู่บ้านดง
สว่าง หรือ  ตามแบบ  อบต.ห้วย
ย่างกําหนด 
 
 
 
 

500,000.-  - - มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

99 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืช 
สระน้ํา/หนองน้ําคลองต่างๆ   
บ้านดงสว่าง  หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค  
และการเกษตร 

-ขุดลอกสระน้ําหนองน้ําขุ่น  หมู่
ที่  11  บ้านดงสว่าง  กว้าง  40  
เมตร  ยาว  80  เมตร  พื้นที่
ทั้งหมด  2.  ไร่  ลึก  4  เมตร 
-ขุดลอกอ่างเก็บน้ําตลุกหิน  หมู่ที่   
11  บ้านดงสว่าง  พื้นที่  ไม่น้อย
กว่า  6  ไร่  ลึก  4.50  เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
43,200  ลบ.ม.  ก่อสร้างตาม
แบบ  อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

500,000.-  - - ขุดลอกคลอง
ต่างๆ  

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
100 โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุง

ซ่อมแซม  คสล.  หมู่ที่  11  
บ้านสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.บ้านดงสว่าง ดังนี้ 
-สายรอบหมู่บ้าน(ที่เหลือ)   ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15  ยาว  
1,000.00 เมตร    
-สายกลางหมู่บ้าน(ดงบัง,ดงสว่าง) 
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15  
ยาว  1,500 เมตร   รอบหมู่ที่  1 1  
บ้านดงสว่าง ก่อสรา้งตามแบบ
อบต.กําหนด 

500,000.-  - - 
 

มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบ
ประปาน้ําสะอาด (แบบกรม
อนามัย)   บ้านดงสว่าง             
หมู่ที่   11 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค ก่อสร้างโรงสูบ   ถังกรองน้ํา   
และ  ถังน้ําใส   30  ลบ.ม.  (แบบ
กรมอนามัยฯ)  หมู่ที่  11 
ก่อสร้างตามแบบอบต.กําหนด 

500,000.-  - - มีระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
(ตัววี) ภายในหมู่บ้านส่วนที่เหลือ  
บ้านดงสว่าง  หมู่ที่   11 

เพื่อจัดระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านภายใน
หมู่บ้าน  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
ดงสว่าง  คสล.  (ตัววี) ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร  ลึก 0.40 ยาว  725  
เมตร  บรเิวณที่เหลือในหมู่บ้านดง
สว่าง หรือ  ตามแบบ  อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

500,000.-  - - มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

103 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 11 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ภายในบ้านดงสว่าง 
 

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นแยกและ
จุดเสีย่งต่างๆ  ตดิตั้ง/ซ่อมแซม
ตามที่ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  100,000.- - มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบ
จุดเสีย่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
104 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก    
บ้านดงสว่าง   หมู่ที่   11 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก    
ดังนี้ 
-สายจากบ้านดงสว่าง  -  สระ
หนองน้ําขุ่น   กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  3,000  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.15  เมตร  
-สายจากนาพ่อใย  -  ลําห้วยยาง   
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  เมตร 
-จากนาพ่อสุข-ทางยุทธศาสตร์ 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  600  
เมตร  หนาเฉลีย่  0.60  เมตร   
ปริมาตรดินถม  5,880  ลบ. 
สายจากนาแม่หลาบ-นาพ่อสุข  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  
1,400 ม. หนาเฉลี่ย  0.60 ม.  
-สายจากดงสว่าง-อ่างตลุกหิน 
ขนาดยาว   1,300  เมตรกว้าง  
7  เมตร  หนา  0.60  เมตร  ทุก
สายก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

-  500,000.- - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

105 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  บ้านดงสว่าง         
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน และเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ภายในหมู่บ้าน  

-   ขยายไฟฟ้าจากหมู่ที่  11  
บ้านดงสว่าง  -  หมู่ที่  7  เก่างิ้ว  
ระยะทาง  1  กิโลเมตรหรือ  ตาม
ความเดือดร้อนของประชาชน
ก่อสร้างตามแบบอบต.กําหนด 
 

-  - 200,000.- มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบ
ทั้งหมู่บ้านดงสว่าง และ
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
106 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไผ่
งาม  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองไผ่
งาม ดังนี้ 
-สายบ้านนายเล็ก-บ้านนางแปลง 
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร   
-เส้นรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก 
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร   
-สายถนนลาดยาง-บ้านนายเล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร   
และส่วนที่เหลือ ทุกสายก่อสรา้ง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

500,000.-  - - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

107 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืช
สระ/คลอง/ลําห้วย ต่างๆ  บ้าน
หนองไผ่งาม   หมู่ที่  12 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

โครงการขุดลอกสระ/คลอง/ลํา
ห้วย ต่างๆ  บ้านหนองไผ่งาม ดังนี้ 
-ขุดลอกสระวัดหนองไผ่งาม หมู่ที่  
12  บ้านหนองไผ่งาม กว้าง 
40.00 เมตร ยาว  200 เมตร  
ลึก  2.50  เมตร  
-ขุดลอกหนองพอก ขนาด  เนื้อที่
ประมาณ  11  ไร่  ลึก  2.50  
เมตร 

500,000.-  - - มีการขุด
ลอกคลอง 

ประชาชนมีน้ําในการทํา
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ และ
อุปโภค 

กองช่าง 

ผ
.0

1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
 โครงการขุดลอก/กําจัดวัชพืช

สระ/คลอง/ลําห้วย ต่างๆ  บ้าน
หนองไผ่งาม   หมู่ที่  12(ต่อ) 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค   
และการเกษตร 

ขุดลอกลําห้วยยาง ขนาดกว้าง  
16  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  
ลึก  2.50  เมตร  ลาดเอียง  1: 
1.5   ก้นกว้าง  8 .50  เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า   
30,625   ลบ.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.กําหนด 

-  - - มีการขุด
ลอกคลอง 

ประชาชนมีน้ําในการทํา
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
และอุปโภค 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 

เพื่อจัดระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
บ้านหนองไผ่งาม ดังนี้ 
-ซอยบ้านนายขุน จิตละม่อม-
บ้านนางสุดใจ การถาง ขนายผิว
จราจร กว้าง 0.60 เมตร  ลึก 
0.50 ยาว   ประมาณ    300   
เมตร  -ซอยบ้านนายสุบิน จันทะ
นาม-นางบัวลี กี่พิมาย ขยายผวิ
จราจร  กว้าง 0.60 เมตร  ลึก 
0.50 ยาว   ประมาณ   350   
เมตร  -บ้านนายทองยุ่น จันทะ
นาม-นายสุนทร ปริโพตัง ขยายผิว
จราจร กว้าง 0.60 เมตร  ลึก 
0.50 ยาว  ประมาณ   280  ม.   
-นางดี จิตละม่อม-นายเล็กปอย
สูงเนิน ขยายผิวจราจรกว้าง 
0.60 เมตร  ลึก 0.50 ยาว   
ประมาณ    400   เมตร   
-สายรอบหมู่บ้าน  ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมขยายผิวจราจร
ทุกซอยก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 

-  200,000.- - มีระบบ
ระบายน้ําที่

สะดวก 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

109 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านหนอง
ไผ่งาม ดังนี้ 
-สายจากนานายบุญเทียม สี
นอก-ลําห้วยยาง  ขนาดกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  1,600  
เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  เมตร 
-สายจากบ้านนายเล็ก-นายสมศรี 
วงศรี  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  ม. 
ทุกสายก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด  

-  200,000.- - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

110 โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่  12   

เพื่อใช้ในการอุปโภค  
บริโภค   และการเกษตร 

ขยายท่อประปาหมู่บ้าน    เส้น
ผ่าศูนย์  3  นิ้วยาว  500  เมตร  
ท่อ  พีวีซี  2  นิ้ว  ยาว  1,500  
เมตร  พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
ก่อสร้างตามแบบอบต.กําหนด 

-  - 400,000.- ขยายท่อ
ระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค  บรโิภค  
และทําการเกษตร 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน 
เวิร์ส  บ้านหนองไผ่งาม               
หมู่ที่  12   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส   คสล.  
หมู่ที่  12บ้าน   ขนาดกว้าง  
10  เมตร    ยาว   15   เมตร  
พร้อมทั้งวางหูช้างทั้ง  2  ข้าง
ก่อสร้างตามแบบอบต.กําหนด 

-  - 300,000.- มีทางข้าม
ระหว่าง
หมู่บ้าน/
ตําบล 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
/ไรส้าย  บ้านหนองไผ่งาม           
หมู่ที่   12   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการและข้อมลู
ทั่วไปได้อย่างทั่วถึง 
 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
(เสียงตามสาย)  หมู่ที่   12  
บ้านหนองไผ่งาม  จํานวน  1  
แห่ง ก่อสร้างตามแบบอบต.
กําหนด 

-  - 100,000.- มีหอ
กระจาย

ข่าว 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและข้อมูล
ทั่วไปได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนอง
ไผ่งาม หมู่ที่ 12 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองไผ่งาม  เพื่อให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านหนองไผ่งาม  
-จากบ้านหนองไผ่งาม-นา
นางวนันท์ สาอุตม์  
-จากบ้านนายบุญเทียม-ลําห้วย
ยาง  หรือสร้างตามที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 
 

-  - 100,000.- มีไฟฟ้าครบ
ทุก

ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น   
บ้านหนองไผ่งาม  หมู่ที่  12 

เพื่อใช้ในการอุปโภค  
บริโภค   และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  กว้าง  
14.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  
สันฝายสูง  1.50  เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.กําหนด 
 

-  - 500,000.- มีการ
ก่อสร้าง

ฝายน้ําล้น 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพแสดง
สินค้าตําบล  บ้านหนองไผ่งาม
หมู่ที่ 12 

เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้า/
จําหน่ายสินค้าตําบลห้วย
ยาง 

ก่อสร้างศูนย์เพื่อแสดงฝึกอาชีพ 
และแสดงสินค้าเพื่อจําหน่าย  ถม
ดินให้ได้ขนาดโดยก่อสรา้งตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

-  - 500,000.- มีการจัดตั้ง
ศูนย์ 

ประชาชนมีที่ฝึกอาชีพ
และสถานที่จําหน่วย
สินค้าต่างๆ  

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ํา
พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่  12  บ้าน
หนองไผ่งาม 

เพื่อให้ประชาชน  ใช้ใน
การอุปโภค  บรโิภค   

ก่อสร้างวางท่อส่งน้ําพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่  12  บ้าน  จากลาํห้วยยาง  
-  สระหนองไผ่งาม ก่อสร้างตาม
แบบอบต.กําหนด 

-  - 400,000.- มีท่อส่งน้ํา ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  และ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  หนองไผ่งามหมู่ที่ 12   

เพื่อให้เด็กเล็กของบ้าน
ด่านช้าง,หนองไผ่งาม  และ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้า
เรียนใกล้ ๆ  กับหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่
ที่ 12  บ้านหนองไผ่งาม จํานวน  
1 แห่ง ก่อสร้างตามแบบ  กรม
ส่งเสริมฯ  หรือ  แบบ  อบต.ห้วย
ยางกําหนด   
 

-  - 1,500,000.- มีศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กของบ้านด่านช้าง,
หนองไผง่าม  และหมู่บ้าน
ใกลเ้คียงได้เข้าเรียนใกล้ 
 ๆกับหมู่บ้าน  ผู้ปกครอง

ไดดู้แลใกล้ชิด 

กองช่าง 

 

ผ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

118 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมดิน/ 
ถนนหินคลุก/ลูกรัง/คสล.  ทุก
สายทั้งตําบลห้วยยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน
หินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน/คสล.  ทั้ง
ตําบลห้วยยาง  ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ทุกสายก่อสร้างตาม  อบต.ห้วย
ยางกําหนด  
 

700,000.-  - - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

 กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  ถนนลาดยาง  สาย
หนองหญ้าปล้อง  -  บ้านด่าน
ช้าง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ถนนลาดยาง  สายหนองหญ้า
ปล้อง  -  บ้านด่านช้าง  กว้าง  
8.00  เมตร  ยาว  12 กิโล  เมตร  
หนา   0.20  เมตร  ก่อสร้างตาม
แบบอบต.กําหนด 
 

1,000,000.-  - - มีทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ทางหลวงชนบท 
อบจ.นม. 
ส่วนโยธา 

120 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะทั้งตําบลห้วยยาง  
จํานวน  100  จุด 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ภายในทั้งตําบลห้วยยาง 

-   ขยายไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  หรือ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้ง
ตําบลห้วยยาง  จํานวน  120  
จุด 
ก่อสร้างตามแบบอบต.กําหนด 
 

500,000.-  - - มีไฟฟ้าแสง
แสงสว่าง
ครบทุก
ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
ครบทั้งตําบลห้วยยาง 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้งตําบล
ห้วยยาง   

เพื่อขยายไปยังพื้นที่ทํา
การเกษตร และความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ภายในทั้งตําบลห้วยยาง 

-   ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้ง
ตําบลห้วยยาง  จํานวน  12  
หมู่บ้าน 

500,000.-  - - มีไฟฟ้าครบ
ทุก

ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
ครบทั้งตําบลห้วยยาง 

กองช่าง 

122 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 500,000.-  - - มีระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
        9.1  แนวทางการพัฒนา การ  จัดให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุดลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

123 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ
หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
หอประชุมเอนกประสงค์ให้
ใช้งานได้ด ี

ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม
เอนกประสงค์ โดยก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - หอประชุม 
1  หลัง 

มีหอประชุมที่
สามารถรองรับการใช้
งาน 

กองช่าง 

 124 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง 
 

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขืน 

ก่อสร้างอาคารที่ทําการ อบต.
ห้วยยาง ตามแบบที่ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 

5,000,000.-  - - อาคารที่ทํา
การฯ  1 

หลัง 

 กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10.1  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตํารวจบ้าน/อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 ก่อสร้างที่ทําการ อปพร/
ตํารวจบ้าน ประจําตําบล 

สร้างที่ทําการตํารวจ 
หมู่บ้านและ อปพร. 

1  แห่ง -  - 350,000.- มีศูนย์ อปพร. เพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ความสามารถ อปพร./
ตํารวจบ้าน  

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัต ิ
งาน 

1  ครั้ง 300,000.-  - 300,000.- มีการฝึก
ทบทวนฯ 

เพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

 

3 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน/คณะครู นักเรียน 
ตําบลห้วยยาง  

เพื่อเป็นแกนนําในการเฝ้าระวัง
ยาเสพตดิที่จะเข้ามาในชุมชน  
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

1  ครั้ง -  - 100,000.- ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

ลดปัญหาการติด 
ยาเสพตดิของ 

ประชาชนภายใน
ตําบลห้วยยาง 

 

4 โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย  
จํานวน  1  คัน 

เพื่อการบริหารจัดการงานใน  อบต.
ห้วยยางมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย  จํานวน  
1  คัน  จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  หรือตาม
ราคาท้องถิ่นเพื่อความ
เหมาะสมในการใช้งาน 
 

-  800,000.- - รถกู้ชีพกู้ภัย การบริหารจัดการ
งานใน  อบต.ห้วยยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

5 โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เพื่อปกป้องสถาบันของชาติให้คง
อยู่ตลอดไป 

ดําเนินการจัดทําโครงการ 
1  ครั้ง  หรือ  หลายครั้ง/

ปี 

-  - 100,000.- ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

สถาบันของชาติ
ได้รับการปกป้องให้
คงอยู่ตลอดไป 

สํานักปลดั 
ส่วนการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการเร่งรดั
ปฏิบัติการค้นหาผูเ้สพ/ผูต้ิด
ยาเสพตดิเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดแบบบูรณาการ 
 

เพื่อป้องกันและเผ้าระวังกลุม่
เสี่ยง/คัดกรองผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติด ให้มีจํานวนลดลง 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิ(ศพส.อ.บญ.)        

อ.บัวใหญ่ นม. 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

ศูนย์ฯสามารถ
ดําเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธสาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10.1  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตํารวจบ้าน/อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภายในตําบล
ห้วยยาง 

ฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายา
ยาเสพตดิให้กับประชาชน
ภายในตําบลห้วยยาง 

ประชาชน  นักเรียน  กลุ่มเสี่ยง  
ฯลฯ ภายในตําบลห้วยยาง 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

ประชาชน  
นักเรียน  กลุ่มเสีย่ง  
ฯลฯ ภายในตําบล
ห้วยยาง 
ห่างไกลยาเสพติด 

สํานักปลดั 
ส่วนการศึกษา 

8 โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยร่วมกับพหุภาคีต่าง  ๆ  

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
ร่วมกับพหุภาคีต่าง  ๆ   

อบรม  จํานวน  1  ครั้ง  หรือ
หลายครั้งแล้วแต่ความ
เหมาะสมๆ   

-  50,000.- - ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

ช่วยป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ร่วมกับพหุภาคีต่าง  
ๆ  ได้ในระดับหนึ่ง 

สํานักปลดั 

9 โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่อง
รับส่งสญัญาณเครือข่ายวิทยุ  
(แม่ข่ายพร้อมลูกข่าย) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งเครือข่ายวิทยุ  
(แม่ข่าย)  ตามความเหมาะสม 

250,000.-  250,000.- - ติดตั้งเครื่อง
รับส่ง

สัญญาณ 

เพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

10 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
(มือถือ)  จํานวน  20  เครื่อง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (มือถือ)  
จํานวน  24  เครื่องจัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  หรือตาม
ราคาท้องถิ่นเพื่อความเหมาะสมใน
การใช้งาน 
 

200,000.-  200,000.- - วิทยุสื่อสาร 
20 เครื่อง 

เพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรม หนึ่งตาํบล
หนึ่งกู้ภัย 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ฝึกอบรม  หนึ่งตําบลหนึ่งกู้ภัย 
จํานวน  1  ครั้ง 
 

-  100,000.- - ผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการ 

เพิ่มศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธสาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10.1  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตํารวจบ้าน/อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย 
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง 
เครื่องหมายยศและสังกัด 
เข็มขัด หมวก ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายให้ 
อปพร./ตํารวจบ้าน/อพป./ 
ในตําบลห้วยยาง 

200,000-  - - ชุดเครื่องแต่ง
กาย 

กลุ่มอาสาสมคัรมี
เครื่องแบบใส่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

สํานักปลดั 
 

13 โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง เช่น รถดับเพลิง รถ
ลากเข็น ชุดดับเพลิง ฯลฯ 

จัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ไว้ใช้ในสํานักงาน อบต.ห้วย
ยาง และภายในตําบลห้วย
ยาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

-  - 2,500,000.- ครุภณัฑ์
เครื่องดับเพลิง 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผ
.0

1
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ด้านการ
จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามนโยบายและบริหารงาน
อย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

26 3,405,000.- 20 2,505,000.- 20 2,520,000.- 67 8,430,000.- 

รวม 
 

26 3,405,000.- 20 2,505,000.- 20 2,520,000.- 67 8,430,000.- 

2) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  
จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี 
(คุ้มครองผู้บริโภค การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/ การ
ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย
โรงเรียน) 

5 400,000.- 4 350,000.- 7 520,000.- 16 1,270,000.- 

รวม 
 

5 400,000.- 4 350,000.- 7 520,000.- 16 1,270,000.- 

 

ผ
.0

3
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
รวมถึงการศึกษาในและนอก
ระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัย
เรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี
และภาคประชาชน โดยประสาน
การสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

21 4,232,000.- 12 3,980,000.- 13 4,809,000.- 47 13,021,000.- 

รวม 
 

21 4,232,000.- 12 3,980,000.- 13 4,809,000.- 47 13,021,000.- 

4) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.1  แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ด้อยโอกาส  อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

7 11,194,000.- 8 11,424,000.- 11 11,554,000.- 26 34,272,000.- 

รวม 7 11,194,000.- 8 11,424,000.- 11 11,554,000.- 26 34,272,000.- 

ผ
.0

3
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1  แนวทางการพัฒนา  การ
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  
โดยประสานกับสถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ  
เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ประสานงานการเงิน การลงทุน 
ช่องทางการตลาด 

4 260,000.- 6 670,000.- 3 230,000.- 13 1,160,000.- 

รวม 
 

4 260,000.- 6 670,000.- 3 230,000.- 13 1,160,000.- 

6) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม  
เกษตรอินทรีย์ 
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
การตลาด  โดยให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

1 500,000.- 1 500,000.- 9 1,600,000.- 11 2,600,000.- 

รวม 
 

1 500,000.- 1 500,000.- 9 1,600,000.- 11 2,600,000.- 

ผ
.0

3
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์  ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
7.1  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
องค์กรต่างๆ   
 

5 760,000.- 3 360,000.- 5 860,000.- 13 1,980,000.- 

รวม 
 

5 760,000.- 3 360,000.- 5 860,000.- 13 1,980,000.- 

8) ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8.1 แนวทางการพัฒนาบูรณาการ
การบริหารจัดการดิน น้ํา ป่า ขยะ 
สิ่งปฏิกูลชุมชน มลภาวะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

5 750,000.- 4 300,000.- 8 590,000.- 17 1,640,000.- 

รวม 
 

5 750,000.- 4 300,000.- 8 590,000.- 17 1,640,000.- 

 
 
 

ผ
.0

3
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   
9.1 แนวทางการพัฒนา การ  จัด
ให้มี  และบํารุงรักษาทางบก  ทาง
น้ํา ทางระบายน้ํา  ปรับปรุง   
ซ่อมแซม   บํารุงรักษา ถนน   ขุด
ลอกคลอง  หนองน้ํา  สระน้ํา  
สะพานทางเดินและทางข้าม  ฯลฯ 
 

47 24,600,000.- 29 7,600,000.- 49 27,300,000.- 125 59,500,000.- 

รวม 47 24,600,000.- 29 7,600,000.- 49 27,300,000.- 125 59,500,000.- 
10) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
10.1 แนวทางการพัฒนา   
เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน ในด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ตํารวจบ้าน/อปพร. 
ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

6 1,050,000.- 7 1,500,000.- 7 3,450,000.- 20 6,00,000.- 

รวม 6 1,050,000.- 7 1,500,000.- 7 3,450,000.- 20 6,00,000.- 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

128 
 

47,601,000.- 
 

94 
 

22,500,000.- 
 

130 
 

53,333,000.- 
 

352 
 

130,300,000.- 
 
 

ผ
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-78- 
 

แบบ ผ. 02 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านหนองหญ้า
ปล้อง-บ้านด่านช้าง 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 15,000000.- อบจ.นม./
กรมทาง
หลวง
ชนบท 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
ขามเต้ีย-บ้าน
ห้วยคร้อ 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 3,000,000.- อบจ.นม./
กรมทาง
หลวง
ชนบท 

3 โครงการขุดลอก/
กําจัดวัชพืช ลํา
ห้วย/หนอง/คลอง 
ท้ัง 12 หมู่บ้านใน
ตําบลห้วยยาง 

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 9,000,000.- อบจ.นม. 

 
รวมท้ังส้ิน 3 โครงการ 

 

 
9,000,000.- 

 
9,000,000.- 

 
9,000,000.- 

 
27,000,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


