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2558-2560 
1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 



หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ฉบับที่ 1 

****************** 
 ตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
กําหนดให้ท้องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาของท้องถ่ิน  
โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี ท่ีเพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ 
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(3) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง และ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2558-2560) ฉบับท่ี 1  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 2558  2559 2560 

1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านด่าน
ช้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1  ดังนี้  
-สายซอยบ้านนางพูนศรี เมิกสว่าง –
บ้านนางลลิตา  เพชรสิงห์ ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 
เมตร วางท่อ คสล. ศก. 0.30 เมตร จํานวน 
2 จุด รวม 14 ท่อน  
-ซอยบ้านนายประเสริฐ ขอเสริมกลาง 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
-ซอยบ้านนายสดุ พันชารี ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.10 
เมตร ทุกสายก่อสร้างตามแบบ อบต.
ห้วยยางกําหนด 
 

600,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 2558  2559 2560 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2 

เพื่อจัดระบบระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล./
รูปตัวยู/ตัววีบ้านดอนกระชาย  
-สายกลางหมู่บ้านจากศาลากลางหมูบ่้าน-
บ้านนายทองใส บุบผาชาเต ขนาดปาก 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
0.50 เมตร   วางท่อ คสล. ศก. 0.30 
เมตร จํานวน 16 จุด รวม 91 ท่อน 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - มีระบบระบาย
น้ําที่ดี 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง/
หินคลุก ดังนี้ 
-สายหนองทับ –ฝายห้วยยาง ขนาด 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
-สายหลังโรงเรยีนบ้านห้วยยาง-ถนน
เลียบหนองหัวโสก ขนาดกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  800.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.30  เมตร   
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

4   โครงการขยายท่อเมนระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

ดําเนินการขยายท่อเมนระบบประปา
หมู่บ้าน โดยขุดวางท่อเมนระบบประปา 
พีวีซี.ขนาดDia 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมฝัง
กลบท่อจากหอถังประปาหนองทําเลป่า
ช้าบ้านขามเตี้ยระยะทางรวมทั้งสิ้น 
2,432 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปาเรียบร้อย โดยก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

400,000.-  - - ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างผนังคอนกรตีเสริม
เหล็ก บ้านห้วยคร้อ  หมู่ที่ 5 

เพื่อกักเก็บน้ําใช้ใน
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ 

ก่อสร้างผนังคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 
 

80,000.-  - - มีน้ําทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านห้วยครอ้ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายศาลปู่ตา-นานางบุญศรี จัดนอกนา
นางทองฝน สุขศรี  ขนาดกว้าง  5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

500,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านดงบัง หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายจากคลองส่งน้ําบ้านดงว่าง-โป่งตา
แอ๋  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร   
-สายแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หนอง
พลวง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร 
-สายแยกประปาหมู่บ้าน-สาย
ยุทธศาสตร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

600,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านเก่างิ้ว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายจากบ้านเก่างิ้ว-บ้านดงสว่าง  5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80
เมตร.  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 
 

500,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านบุไทย หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายเลียบคลองอีสานเขียว-นานายบุญมี 
แสงวิเชียร ลงดินคันทางกว้าง  3.00 ม. 
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

70,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

-4- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

10 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายหลังโรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปล้อง  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  วางท่อ คสล.ศก.
0.40 เมตร จํานวน 3 จุด รวม 18 
ท่อน  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยาง
กําหนด 

200,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายนานายสุนันท์ สืบมา-นานางจั๊กจั่น 
ฝูงกระโทก  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  
วางท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร จํานวน 2 
จุด รวม 12 ท่อน  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ห้วยยางกําหนด 

200,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก บ้านดงสว่าง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ดังนี้ 
-สายจากบ้านดงสว่าง-ทางยุทธศาสตร์
กว้าง  5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. 
-สายบ้านดงสว่าง กว้าง  5.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

-5- 

ผ
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1
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 2558  2559 2560 

13 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนอง
ไผ่งาม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงสามารถ
สัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในบ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12  ดังนี้  
-สายซอยบ้านนางสุนีย์ นาด-ี
ถนนลาดยางนานิคมหนองยาว (ศาลา
กลางหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 
128 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ก่อสรา้งตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

200,000.-  - - การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้ 

ดําเนินการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยขุดวางท่อเมนระบบประปา พีวีซี.ขนาด
Dia 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมฝังกลบท่อจากท่อ
เมนเดมิ เข้าบ้านนางพะยอม    พิลาวัลย์,นาง
มุข,นางจิตร,นายทวี รวมระยะประมาณ  
500 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา
เรียบร้อย โดยก่อสร้างตามแบบ อบต.ห้วย
ยางกําหนด 
 

100,000.-  - - ประชาชนมี
น้ําประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 2558  2559 2560 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 
12 

เพื่อจัดระบบระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล./
รูปตัวยู/ตัววีบ้านหนองไผ่งาม  
-จุดที่ 1 ซอยบ้านนายวิลัย รักสุจรติ   
วางท่อ คสล.พร้อมบ่พักระยะทาง 300.00
เมตร และและเทคอนกรีตขยายผิวจราจรข้าง
ละ 0.50 เมตร  จุดที่ 2 ซอยบ้านนางสุนีย์ 
นาดี  วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 272 เมตร และเทคอนกรีต
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
128 เมตร หนา 0.10 เมตร  ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 

500,000.-  - - มีระบบระบาย
น้ําที่ดี 

มีระบบกําจัดน้ําเสีย  
และสามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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 

15 5,450,000.-  - - - 15 5,450,000.- 

รวม 15 5,450,000.- - - - - 15 5,450,000.- 

รวมทั้งสิ้น 15 5,450,000.- - - - - 15 5,450,000.- 

 

 

 

ผ
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ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ท่ี     นม 85901 /     

เร่ือง   ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด 4 ข้อ 22 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
ตําบลเพ่ือขอความเห็นชอบ  ตามระเบียบฯ

 

ในการนี้  คณะกรรมการ
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  และมีมติเห็นชอบตามร่างแผนฯดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
 
 

 

ความเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
 

-  ................................................................
.........................................................................
(ลงชื่อ) 
 
 
       (นายสมปอง  จันปัญญา
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
 

  

 

 

                 

                  บันทึกข้อความ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (สํานักปลัด  อบต.ห้วยยาง)   โทร 0

  วันท่ี         สิงหาคม   2558 

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตามระเบียบฯ ข้อ 22 (3 ) วรรคสอง  

ในการนี้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
และมีมติเห็นชอบตามร่างแผนฯดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นควรเสนอต่อผู้บริหาร  เพ่ือ

. 2558 -2560 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป  

โปรดทราบ  

(นายสมปอง จันปัญญา
    ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ความเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง     

................................................................  
.........................................................................    

นายสมปอง  จันปัญญา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

0-4475-6262         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                   
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ

นาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
จึงเห็นควรเสนอต่อผู้บริหาร  เพ่ือ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ให้

ยสมปอง จันปัญญา)  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  



                     
                      

                  
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ท่ี     นม 85901 /     

เร่ือง     ขอส่งร่างแผนพัฒนาสามปี 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
๒๕๔๘  หมวด 4 ข้อ 22 (3) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ี
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 

ข้าพเจ้า นายสมปอง  จันปัญญา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
ระเบียบต่อไป พร้อมแนบสําเนาร่างแผนพัฒนาสามปี
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
 
 

 

ความเห็น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
 

-  ................................................................
.........................................................................
(ลงชื่อ) 
 
       (นายฉวี  โสดก) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้
 

 

 

 

 

 
                 

                  บันทึกข้อความ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (สํานักปลัด  อบต.ห้วยยาง)   โทร 0

  วันท่ี         สิงหาคม  2557 

 พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) เข้าสภาฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

นายสมปอง  จันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
ฉบับท่ี 1)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  

พร้อมแนบสําเนาร่างแผนพัฒนาสามปี  จํานวน ๒4 ชุด มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

  (นายสมปอง จันปัญญา
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง     

................................................................  
.........................................................................    

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

0-4475-6262         

เข้าสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ขอส่งร่างแผนพัฒนาสาม
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  ให้ความเห็นชอบตาม

มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

นายสมปอง จันปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  



                  
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ท่ี     นม 85901 /     

เร่ือง   ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
 

ในการนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้
จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 255
พัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
 

 
   
   
   

 
ความเห็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
 

- ..........................................................................
........................................................................................
 
 
(ลงชื่อ) 
   (นายสมปอง   จันปัญญา) 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
 

 

 
 

 

 
 

                  บันทึกข้อความ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (สํานักปลัด  อบต.ห้วยยาง)   โทร 0

  วันท่ี         สิงหาคม  2558 

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกคร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ในการนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและ
255๘-2560 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป 

  (ลงชื่อ) 
         (นายสุวัฒน ์ สิงห์กาญจนาวงศา
  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ความเห็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

.......................................................................... 
........................................................................................ 

 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

0-4475-6262         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  นั้น 

ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อคณะกรรมการ

นายสุวัฒน ์ สิงห์กาญจนาวงศา) 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



 

-ร่าง- 
 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 



 


