
 
 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  

 

 

 

 

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
                        อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 



 
คำนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 กำหนดไว้ว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 อันเป็นการแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
  กันยายน 2562 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนที ่๑ บทนำ           
  บทนำ          1 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      1 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      2 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       2 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ          
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)     3-๕ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)      6-๔๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนำ 
 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการกำกับดูแลภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและเพ่ือความชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงจัดทำแผนการ
ดำเนินงานซึ่งกระบวนการจัดทำเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ       
ในแผนการดำเนินงาน 

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
 3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เกิดจากการจ่ายขาด เงินสะสม          
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวั ดหรืออาจ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการดำเนินงานในพื้นที ่  
 



 
-๒- 

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 12 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่าการจัดทำ
แผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ขั้นตอนที่ 3 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 ๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๓. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  
๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 
หน่วยดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๕3 100 ๑8,๔00,000 100 กองช่าง 

รวม ๕3 100.00 ๑8,๖00,000 100.00  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต      
2.1 แผนงานการศึกษา 14 32.๕๖ 9,907,720 26.74 กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 7 16.2๘ 760,500 2.05 กองสาธารณสุขฯ 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 6.9๘ 300,000 0.8๑ สำนักงานปลัด 
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 16.2๘ 965,000 2.60 กองการศึกษาฯ 
2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 11.62 932,000 2.52 สำนักงานปลัด 
2.6 แผนงานงบกลาง 7 16.2๘ 24,175,720 65.28 สำนักงานปลัด 

รวม 43 100.00 37,040,940 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จำนวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

 
หน่วยดำเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 80 210,000 67.74 กองสวัสดิการสังคม 
3.2 แผนงานการเกษตร 1 20 100,000 32.26 สำนักงานปลัด 

รวม 5 100.00 310,000 100.00  
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 100 460,000 100 กองการศึกษาฯ 

รวม 3 100 460,000 100  
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์      
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 50 70,000 18.93 สำนักงานปลัด 
5.2 แผนงานการเกษตร 1 25 100,000 27.02 สำนักงานปลัด 
5.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 25 200,000 54.05 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 4 100 370,000 100  
 
 
 

 
 
 
 

ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จำนวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

 
หน่วยดำเนินงาน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 100.00 2,360,000 100.00 สำนักงานปลัด 

รวม 16 100.00 2,360,000 100.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ      
ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ซ่อมแซม/ปรับปรุง     
ผิวจราจรถนนหินคลุก    
บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 
(สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-
บ้านประสพโชค) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,850 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
14,250 ตารางเมตร และทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 
1,060 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 530 
ลูกบาศก์เมตร 

497,000 หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง 
 

            

 

 

 

 

ผด.๐๒ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง     
ในพ้ืนที่หมู่บ้านห้วยยาย
จิ๋ว หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
11,000 ตารางเมตร 

53,000 หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง 
 

            

3 ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนหินคลุก     
เข้าแปลงการเกษตร      
บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2  
(สายตะวันออกเชื่อม
ถนนสุรนารายณ์) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 
700 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350  
ลูกบาศก์เมตร 

300,000 หมู่ที่ 2 
บ้านหนองจะบก 

กองช่าง 
 

            

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตร ในพ้ืนที่
หมู่บ้านมะกอกงาม    
หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,750 ตารางเมตร 

51,000 หมู่ที่ 3 
บ้านมะกอกงาม   

กองช่าง 
 

            

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านมะกอก
งาม หมู่ที่ 3 (สายมะกอก
งาม-หินเพิงพัฒนา) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207  
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
828 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

499,000 หมู่ที่ 3 
บ้านมะกอกงาม   

กองช่าง 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,750 ตารางเมตร 

51,000 หมู่ที่ 4 
บ้านวังตาลาด

สมบูรณ์   

กองช่าง 
 

            

7 ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนหินคลุก    
ในหมู่บ้านบ้านโคกรัง     
หมู่ที่ 5 (สายหน้าศาลา
เอนกประสงค์-ทางหลวง 
2354) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,500 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 
665 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
332.50 ลูกบาศก์เมตร 

300,000 หมู่ที่ 5 

บ้านโคกรัง 

กองช่าง 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุกสายการเกษตร 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5   
(สายแยก ทช.3084–
คุ้มเขาน้อย) 

 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,950 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
14,750 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น 

500,000 หมู่ที่ 5         
บ้านโคกรัง 

กองช่าง             

9 
 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนหินคลุก     
ในหมู่บ้านบ้านวังคมคาย 
หมู่ที่ 6 (สายบ้านวัง   
คมคาย-บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์) 

 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,000 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 
1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540  
ลูกบาศก์เมตร 

499,000 หมู่ที่ 6          
บ้านวังคมคาย 

กองช่าง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
สายการเกษตร ในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังคมคาย      
หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,500 ตารางเมตร 

50,000 
 

หมู่ที ่6 
บ้านวังคมคาย 

 

กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน    
บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 
(สายบ้านยางเตี้ย-บ้าน
ประดู่งาม) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,700 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,500 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 
950 เมตร หนา 0.10 เมตร  

449,000 
 

หมู่ที ่7 
บ้านยางเตี้ย 

 

กองช่าง             

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังบายศรี      
หมู่ที่ 9 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,500 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 9         
บ้านวังบายศรี 

กองช่าง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกสายการเกษตร
บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 
(สายบ้านวังบายศรี-บ้าน
วังตาลาดฯ) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ระยะทางยาวรวม 670 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ซ่อมปรับเกรดบด
อัดผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.50 เมตร ยาว 1,550 เมตร 

499,000 หมู่ที่ 9          
บ้านวังบายศรี 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน   
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 
(สายบ้านหนองโบสถ์-
บ้านหินเพิงพัฒนา) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
15,000 ตารางเมตร 

300,000 หมู่ที่ 10       
บ้านหนองโบสถ์ 

กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกสายการเกษตร 
บ้านใหม่โนนเมือง     
หมู่ที่ 11 (สายบ้านใหม่
โนนเมือง-บ้านเมืองทอง) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
18,000 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น 

499,000 หมู่ที่ 11      
บ้านใหม่โนนเมือง 

กองช่าง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพื้นที่
หมู่บ้านใหม่โนนเมือง 
หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,750 ตารางเมตร 

51,000 หมู่ที่ 11       
บ้านใหม่โนนเมือง 

กองช่าง             

17 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกสายการเกษตร
บ้านหินราง หมู่ที่ 12 
(สายบ้านหินราง-บ้านวัง
สมบูรณ์) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
11,500 ตารางเมตร 

480,000 หมู่ที่ 12      
บ้านหินราง 

กองช่าง             

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพ้ืนที่
หมู่บ้านหินเพิงพัฒนา 
หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,500 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 13       
บ้านหินเพิง

พัฒนา 

กองช่าง             

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพ้ืนที ่    
หมู่บ้านเมืองทอง       
หมู่ที่ 14 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
10,500 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 1     
บ้านเมืองทอง 

กองช่าง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพ้ืนที่หมู่บ้าน
เขาวงศ์พระจันทร์        
หมู่ที่ 15 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,750 ตารางเมตร 

51,000 หมู่ที่ 15         
บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ 

กองช่าง             

21 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุกสายการเกษตร
บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16  

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,650 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
8,250 ตารางเมตร 

420,000 หมู่ที่ 16       
บ้านวังสมบูรณ์ 

กองช่าง             

22 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกเชื่อมหมู่บ้านบ้าน
คลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 
(สายบ้านคลองสระแก้ว-
บ้านยางเตี้ย) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,950 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9,750 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น 

451,000 หมู่ที่ 17          
บ้านคลองสระแก้ว 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



-14- 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกสายบ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 19 (จากสามแยก 
ทล.2354–บ้านโนนสน) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,400 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น 

499,000 หมู่ที่ 19 
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

24 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพื้นที่ 
หมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,500 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 19 
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

25 ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านคลองสอง 
หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้ม
เขื่อน) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,450 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,250 ตารางเมตรและทำการ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น 

300,000 หมู่ที่ 20 
บ้านคลองสอง 

กองช่าง             

26 ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
พ้ืนที่หมู่บ้านประสพโชค   
หมู่ที่ 21 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,500 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 21 
บ้านประสพโชค 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



-15- 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
การเกษตรในพื้นที่หมู่บ้าน
โนนสน หมู่ที่ 22 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,750 ตารางเมตร 

51,000 หมู่ที่ 22        
บ้านโนนสน 

กองช่าง             

28 ก่อสร้างลานจอดรถ
ภายในที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล      
ห้วยยายจิ๋ว 

 

ขนาดกว้าง 29.00 เมตร ยาว 
32.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร 

500,000 สำนักงาน     
อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในที่ทำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
138.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
832.20 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 สำนักงาน     
อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



-16- 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 

30 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Block Convert)     
แบบ Multi Block 

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.10   
เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง     
พร้อมถมดินหลังท่อตามแบบมาตรฐาน 
ทถ.5-203 และ ทถ.5-204 

500,000 หมู่ที่ ๑๙       
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

รวม 30 โครงการ 8,600,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

       งบประมาณจากเงินสะสม 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ซ่อมแซมหูฝาย มข.
2527 บริเวณลำห้วย  
ตักตาด หมู่ที่ 1         
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

 

สูงเฉลี่ย ๒.0๐-๔.๐๐ เมตร ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ลูกบาศก์
เมตร  
 

๒00,000 หมู่ที่ 1         
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

2 ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ
คลองขั้นบันได หมู่ที่ 3 
บ้านมะกอกงาม 

ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร 

4๙๙,000 หมู่ที่ ๓ 
บ้านมะกอกงาม 

กองช่าง             

๓ ขุดลอกลำห้วยวังตาลาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๙20 เมตร เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๒๔ 
ลูกบาศก์เมตร  

๔๙๙,000 หมู่ที่ 4  
บ้านวังตาลาด

สมบูรณ์ 

กองช่าง             

๔ ขุดสระน้ำสาธารณะ     
หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง 

ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๙.๕0 
เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร 

500,000 หมู่ที่ 5  
บ้านโคกรัง 

กองช่าง             

๕ ขุดลอกสระประปา 
ยางเตี้ย หมู่ที่ 7  
บ้านยางเตี้ย 

ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๖0 
เมตร หนา ๑.๕0 เมตร 

๔๙๘,000 หมู่ที่ 7 
บ้านยางเตี้ย 

กองช่าง             

๖ ขุดลอกลำห้วยสีเสียด  
ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย 
กับหมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม 

ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว ๘๔๘
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๖๘ ลูกบาศก์เมตร 

500,000 หมู่ที่ 7  
บ้านยางเตี้ย  

หมู่ที่ 8  
บ้านประดู่งาม 

กองช่าง             

 



-๑๘- 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ ขุดลอกลำห้วยวังตาลาด
(ช่วงหลังอ่างเก็บน้ำ 
วังตาลาด) หมู่ที่ 9  
บ้านวังบายศรี 

ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร 

4๙๘,000 หมู่ที่ 9 
บ้านวังบายศรี 

กองช่าง             

๘ ขุดลอกลำห้วยหินราง  
หมู่ที่ 12 บ้านหินราง 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๙๑0 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๕๙ ลูกบาศก์เมตร 

๕00,000 หมู่ที่ 12  
บ้านหินราง 

กองช่าง             

๙ ขุดลอกลำห้วยน้อย  
หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิง
พัฒนา 

ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๙๐ 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๘,๐๘๕ ลูกบาศกเ์มตร 

๓00,000 หมู่ที่ 13  
บ้านหินเพิง

พัฒนา 

กองช่าง             

๑๐ ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว  
หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๖๕0 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๘,๑๒๕ ลูกบาศกเ์มตร 

๓00,000 หมู่ที่ 14 
บ้านเมืองทอง 

กองช่าง             

๑๑ ขุดขยายสระน้ำ
สาธารณะ(สระประปา)
หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร 
ลึก ๕.๕๐ เมตร 

๙0,000 หมู่ที่ 15  
บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ 

กองช่าง             

๑2 ขุดลอกลำห้วยลำห้วยยาง
สาย(ตอนล่างช่วงบรรจบ
ห้วยวังตาลาด) หมู่ที่ 1๖ 
บ้านวังสมบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๑,๐00 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

4๙๙,000 หมู่ที่ 1๖  
บ้านวังสมบูรณ์ 

กองช่าง             

 
 
 



-1๙- 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ ขุดลอกลำห้วยวังแร่   
หมู่ที่ 17 บ้านคลอง
สระแก้ว–หมู่ที ่8  
บ้านประดู่งาม 

ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๗๐ 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร 

4๙๙,๗00 หมู่ที่ 17 
บ้านคลองสระแก้ว 

กับ หมู่ที ่8 
บ้านประดู่งาม 

กองช่าง             

๑๔ ขุดลอกลำห้วยยางสาย  
หมู่ที่ 18 บ้านหนอง
ผักบุ้ง 

ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอก
ประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร 

4๙๘,๐00 หมู่ที่ 18  
บ้านหนองผักบุ้ง 

กองช่าง             

๑๕ ขุดลอกลำห้วยวังตะเข ้ 
หมู่ที่ 1๙ บ้านโนนสง่า 

ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๘50 
เมตร ลึก ๑ เมตรหรือปริมาตรงาน
ขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๗๔ ลกูบาศก์
เมตร 

๕๐๐,๐00 หมู่ที่ 19 
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

๑๖ ขุดลอกลำห้วยหางช้าง  
หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง 

ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๑,๐00 
เมตร ลึก 1 เมตรหรือปริมาตรงาน
ขุดลอกประมาณ ๑๓,๔๘๐ ลกูบาศก์
เมตร 

๔๙๘,๐00 หมู่ที่ 20  
บ้านคลองสอง 

กองช่าง             

๑๗ ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว  
หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค 

ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว ๘๑0 
เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตรหรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๘,๐๖๘ 
ลูกบาศก์เมตร 

๓๐๐,๐00 หมู่ที่ 21  
บ้านประสพโชค 

กองช่าง             

๑๘ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังครก
(ตอนบน) หมู่ที่ 22 บ้าน
โนนสน 

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ 
เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรหรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘ 
ลูกบาศก์เมตร 

๔๐๐,๐00 หมู่ที่ 22  
บ้านโนนสน 

กองช่าง             

 



-๒๐- 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ 
 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวง
ท้องถิน่ สายวังคมคายไป
บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ 

 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘0,000 ถนนทางหลวง
ท้องถิน่ สายวัง     
คมคายไปบ้าน     

เขาวงศพ์ระจันทร์ 

กองช่าง             

๒๐ 
 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวง
ท้องถิน่ สายวังสมบูรณ์
ไปบ้านหินราง 

 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘0,000 ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สายวัง
สมบูรณ์ไปบ้าน

หินราง 

กองช่าง             

๒๑ 
 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนสาธารณะ
บริเวณ ทางแยกทางโค้ง
และจุดเสี่ยง ภายใน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

 

ติดตั้งไฟแสงสว่างรวม 1๖ จุด ๔๘0,000 -ทางแยกทางโค้ง     
-จุดเสี่ยง                
-ถนนสาธารณะ  
ภายในตำบลห้วย
ยายจิ๋ว 

กองช่าง             

๒๒ 
 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวง
ท้องถิน่ สายบ้านหนอง
จะบกไปบ้านหนองโบสถ์ 

 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘0,000 ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สายบ้าน
หนองจะบกไป
บ้านหนองโบสถ์ 

กองช่าง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๓ 
 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน
สาธารณะผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านวังบายศรี
ไปบ้านโคกรัง 

 

ปรับเกรดผิวจราจรขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๒๕๐เมตร ผิวจราจร
ลงหินคลุกช่วงที่กำหนดขนาดกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๒๕ ลูกบาศก์
เมตร 

๔๙๙,000 หมู่ที่ ๙            
บ้านวังบายศรี   

ไปหมู่ที่ ๕       
บ้านโคกรัง 

กองช่าง             

รวม ๒๓ โครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐๐ - 
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ประชาชนรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้พ่ึงตนเองได้ 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กในเขต

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมพูน
ปัญญา (วันเด็กแห่งชาติ) 

จัดซื้อของขวัญหรือสนับสนุนของ     
ในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก
แห่งชาติของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล 

20,500 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนับสนุนความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์สำหรับ
ครู ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60,000 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กในเขต

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร 
ศพด.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล  
ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ 
ทั้งหมด 215 คน จำนวน 245 
วันๆ ละ 20 บาท  

1,225,000 ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในเขต

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน ศพด.) 

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว  
-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 
จำนวน 250 คนๆ ละ 1,700 
บาท  

425,000 ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในเขต

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วย
ยายจิ๋ว และโรงเรียน  แยกเป็น  
- ศพด. จำนวน 5 ศูนย์ ทั้งหมด 
215 คน จำนวนวัน 260 วนั  
- โรงเรียนภายในเขตตำบล     
ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน 
ทั้งหมด 1,281 คน จำนวน 260 
วัน 

2,722,720 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว 
จำนวน 7 โรงเรียน ทั้งหมด 
1,281 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 
20 บาท 

5,๐๓2,000 โรงเรียนในเขต   
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 

 

            

8 โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียนสำหรับเด็กนักเรียน 

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว 
จำนวน 250 คนๆ ละ 200 บาท/
คน/ปี   

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 
ในเขตตำบลห้วย

ยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 

 

            

9 ค่าอุปกรณ์การเรียน  
อัตราคนละ 200 บาท/
ปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 แห่ง จำนวน 250 คนๆ ละ 
200 บาท 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

ในเขตตำบล    
ห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
อัตราคนละ 300 บาท/
ปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำห้วย
ยายจิ๋ว จำนวน 250 คนๆ ละ 
300 บาท 

75,000 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

11 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วย
ยายจิ๋วจำนวน 250  
คนๆ ละ 430 บาท 

107,500 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

12 อุดหนุนโรงเรียน        
บ้านวังคมคายโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเหมาะสำหรับเด็กนักเรียน 
จำนวน 140 คน 

50,000 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านวังคมคาย  

กองการศึกษาฯ             

13 อุดหนุนโรงเรียน       
บ้านวังคมคายโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 

เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ     
ที่หลากหลายอุปกรณ์ครบครัน 

50,000 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านวังคมคาย  

กองการศึกษาฯ             

14 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บ้านห้วยยายจิ๋ว 
โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็ก 

เพ่ือให้มีสวนเกษตรให้เด็กได้เรียนรู้
ที่เหมาะสมในการผลิตอาหาร
กลางวัน สวนเกษตร 1 แห่ง 

20,000 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยาย
จิ๋ว โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลาวัน
สำหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 
 

            

รวม 14 โครงการ 9,907,720 - 
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหารจัดการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย,ค่าอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย,การจัดตั้งธนาคาร
ขยะ,การจัดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอย
ชุมชน,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุ, 
ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีหรือโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณ 
สุขอ่ืนๆ  

อุดหนุนสำหรับโครงการตาม       
พระปณิธาน ศาสตราจารย์          
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือ
โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  

440,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

3 จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
จำนวน 22 ถัง 

100,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

4 จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่น
กำจัดยุงลาย 

จัดซื้อวัสดุเคมีพ่นกำจัดยุงลาย
จำนวน 25ขวด 

32,500 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

 



-2๗- 

 

2.2  แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
จำนวน 1,800 ตัวๆ ละ 30 บาท      
(สุนัขและแมว)  

54,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

6 จัดซื้อยาคุมกำเนิดสัตว์ จัดซื้อยาคุมกำเนิดสัตว์ จำนวน 400 
ขวด 

14,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

7 จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกัน
โรคไข้หวัดนก 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก      
จำนวน 30 ขวด 

20,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

รวม 7 โครงการ 760,500 - 
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2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล 

การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลปีใหม่, 
และหมายความรวมถึงการซักซ้อม
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 
เป็นต้น 

185,000 ภายในตำบล     
ห้วยยายจิ๋ว 

สำนักงานปลัดฯ 

 

            

2 เงินอุดหนุนสำหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

65,000 อำเภอเทพสถิต สำนักงานปลัดฯ 

 

            

3 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

50,000 ภายในตำบล     
ห้วยยายจิ๋ว 

สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 3 โครงการ 300,000 - 
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดงานรัฐพิธี
อำเภอเทพสถิต 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอ
เทพสถิต 

5,000 อำเภอเทพสถิต กองการศึกษาฯ 

 

            

2 อุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อ
พญาแลและงานกาชาด
จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อ
พญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 

10,000 กาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ 

กองการศึกษาฯ 

 

            

3 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการ
แข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียน ฯลฯ 

20,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
เทพสถิต 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งข้นกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต เช่น 
ค่าชุดกีฬา,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, 
ค่าเวชภัณฑ์,ค่าพาหนะเดินทาง, 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ 
เป็นต้น 

300,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ 
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว 
“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด” 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบลตามโครงการ“กีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติด”เช่น ค่าชุดกีฬา, 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าเครื่อง
เสียง,ค่าเวชภัณฑ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  

500,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

กองการศึกษาฯ 

 

            

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชน“อำเภอ
เทพสถิต”ประจำปี
งบประมาณ 256๓ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลมวลชน 
“อำเภอเทพสถิต”ประจำปี
งบประมาณ 256๓ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ      
เป็นต้น 

30,000 อำเภอเทพสถิต 

 

กองการศึกษาฯ 

 

            

7 วัสดุกีฬา จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านใน
ตำบล  

100,000 หมู่ที่ 1-22 กองการศึกษาฯ             

รวม 7 โครงการ 965,000 - 
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2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าระวาง
รถบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าธรรม 
เนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ,       
ค่าโฆษณาวารสารสื่อสิ่งพิมพ์,ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล,ค่าซักฟอก,ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนงัสือ,ค่าบริการรับใช้,ค่าเบี้ยประกัน
,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ฯลฯ 

700,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 
 

            

2 จัดกิจรรมรับรองและพิธี
การ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่น,ค่าเลี้ยง
รับรองเก่ียวกับการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล,ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน,
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การ
ประกวด แข่งขัน พิธีเปิด-ปิดใน
โอกาสต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 
 

            

 

 

 



-๓๒- 

 

๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณา 
จักรและนอกอาณาจักร  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, 
ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ฯลฯ 

604,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

4 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน)  
จำนวน 6 หลังๆ ละ 5,000  บาท  
จัดหาตามราคาท้องตลาด 

30,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

สำนักงานปลัดฯ             

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน     
(จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วย 
ความจำประมวลผล (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความ 
เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานจำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 

32,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 5 โครงการ 932,000 - 
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๒.๖ แผนงานงบกลาง 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง 

300,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

2 อุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60-
69 ปี)จำนวน 994 คนๆ ละ 600 
บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 70-
79 ปี)จำนวน 482 คนๆ ละ 700 
บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 80-
89 ปี)จำนวน 250 คนๆ ละ 800 
บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 90 ปี
ขึ้นไป)จำนวน 35 คนๆ ละ 1,000 
บาท/คน/ปี 

14,968,800 ตำบลห้วยยายจิ๋ว กองสวัสดิการฯ             

3 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล   
ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 700 คนๆ ละ 
800 บาท/คน/เดือน 

6,720,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว กองสวัสดิการฯ             

 

 



-3๔- 

 

๒.๖ แผนงานงบกลาง(ต่อ) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จำนวน 17 คนๆ ละ 600 บาท/
คน/เดือน 

122,400 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

5 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็น 
เร่งด่วน หรือในกรณีเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือ
ไม่ได้ตั้งงบไว้ 

1,349,910 ตำบลห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นจำนวน 180,000  
บาท                                      
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 1,681 
คน จำนวนเงิน  329,610  บาท 

509,610 ตำบลห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

7 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542  

205,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 7 โครงการ 24,175,720 - 

 



-3๕- 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ความสามารถและลักษณะในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้                    
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง,ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.ฯลฯ 

50,000 ภายใน 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพสตรี 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพสตรีในตำบลห้วยยายจิ๋ว เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่า
เครื่องดื่ม,ค่าเครื่องเสียง,ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ เป็นต้น 

50,000 ภายใน 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี
ในตำบลห้วยยายจิ๋ว เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมวันสตรีสากล  

10,000 ภายใน 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

 

 

 



-3๖- 

         

        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดตั้งและอบรม
ส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าจัดอบรม ,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, 
ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 ภายใน 

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

รวม 4 โครงการ 210,000 - 
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3.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพระราชดำริ
หรือพระราชเสาวนีย์
หรือโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์
หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ค่าเตรียมพ้ืนที่,ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคน
ปลูก,ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา,     
ค่าจัดทำคอกล้อมต้นไม้,ค่าถากถาง
วัชพืช ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ      
ค่าวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 ภายใน 

ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 1 โครงการ 100,000 - 
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4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 แนวทางการพัฒนา                 
 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดขบวนรถ 

บุปผชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ขบวนรถบุปผชาติ เข้าร่วมพิธีวันเปิด
งานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน 

30,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการประเพณีลอยกระทง 

80,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยห่วงใย
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมห่วงใยผู้สูงอายุ 
ประจำปี 2563  เช่น ค่าของขวัญ,
ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าเครื่อง
เสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

350,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ             

รวม 3 โครงการ 460,000 - 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ป่าต้นน้ำและทรัพยากรกินได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจาก
สภาพธรรมชาติ โดยปรับปรุงให้น่าอภิรมย์จากสภาพเดิมโดยคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด          
 แนวทางการพัฒนา                 
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนคณะกรรมการป่าชุมชนใน
การดำเนินงานรักษาป่าชุมชนใน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์  

20,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม ๑ โครงการ ๒0,000 - 
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 5.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกทานตะวัน ค่าจัดโครงการปลูกทานตะวัน เช่น 
ค่าจัดเตรียมพ้ืนที่,ค่าเมล็ดพันธุ์,
ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคนดูแล
บำรุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 1 โครงการ 100,000 - 

 

 5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าครุภัณฑ์   จัดซื้อถังขยะ จำนวน 222 ถังๆ ละ 
900 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะ
พิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

200,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว กองสาธารณสุขฯ 

 

            

รวม 1 โครงการ 200,000 - 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ภาคราชการ ประชาชนและหน่วยธุรกิจอ่ืนชุมชน เพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดสถานที่,
ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าเก็บสิ่งของหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์และปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ เป็นต้น 

300,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 
 

            

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าตอบแทนวิทยากร, รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

20,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

3 โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 ตำบลห้วยยายจิ๋ว กองคลัง             
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพ่ือบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 40,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองคลัง             

5 อุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต         

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต 

30,000 อำเภอเทพสถิต สำนักงานปลัดฯ 

 

            

6 วัสดุสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกีย่วกับ
วัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ,แฟ้ม, 
หมึก,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,คลิป, 
กาว,สมุดประวัติ ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่นหลอดไฟสายไฟ,ฟิวส์,เข็มขัดรัด
สายไฟ,เทปพันสายไฟ,ปลั๊กไฟฟ้า, 
สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

8 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่นไม้กวาด,หม้อหุงข้าว,ไฟฟ้า,เตา
แก๊ส,แก้วน้ำจานรอง,จาน,ถ้วยชาม, 
ช้อนส้อม,แปรง,เข่ง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน
ฯลฯ เป็นต้น 

150,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน,น้ำมัน
ดีเซล,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันก๊าด,น้ำมนั
เตา,ถ่าน,แก๊สหุงต้ม,น้ำมันจารบี, 
ฯลฯ เป็นต้น 

940,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มสไลด์,
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ,ล้างอัดขยาย
รูป,กระดาษเขียนโปสเตอร์,ภายถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น 

50,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นซีดี,ตลับหมึก,แผ่นกรอง
แสง,แป้นพิมพ์,เม้าส์ ฯลฯ เป็นต้น 

50,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

12 วัสดุอื่นๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 

10,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

13 ค่าไฟฟ้า เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ
สำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว 

320,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

14 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ 

30,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

 

 



-4๔- 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 10,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ             

16 ค่าบริการสื่ อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบ Lan  
ในหน่วยงาน 

110,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว สำนักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 16 โครงการ 2,360,000 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิพลรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่เรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 27 กำหนดไว้ว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 2๕  เดือน กันยายน พ.ศ.2562 
 
 
 

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจิ๋ว 

 
 
 

 

 


