
            (ร่าง) 

 
 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

 

 

 

 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

                        อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 



 
ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 อันเป็นการแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

       องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
  ตุลาคม 2563 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนที ่๑ บทน า           
  บทน า          1 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      2 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       2 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ          
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)     3-๕ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)      6-60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทน า 
 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการก ากับดูแลภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย จึงก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและเพ่ือความชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติงาน ง่ายต่ อการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว จึงจัดท าแผนการ
ด าเนินงานซึ่งกระบวนการจัดท าเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ       
ในแผนการด าเนินงาน 

๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เกิดจากการจ่ายขาด เงินสะสม          
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการด าเนินงานในพื้นที ่  



 
-๒- 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 12 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่าการจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 
 ขั้นตอนที่ 3 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  
๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 66 100 18,023,000 100 กองช่าง 

รวม 66 100.00 18,023,000 100.00  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต      
2.1 แผนงานการศึกษา 11 22.45 9,193,842 21.69 กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 8 16.33 838,500 1.98 กองสาธารณสุขฯ 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 6.12 300,000 0.71 ส านักงานปลัด 
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 14.29 965,000 2.28 กองการศึกษาฯ 
2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 24.49 6,714,200 15.84 ส านักงานปลัด 
2.6 แผนงานงบกลาง 8 16.33 24,371,998 57.50 ส านักงานปลัด 

รวม 49 100.00 42,383,540 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๐๑ 



-4- 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินงาน 

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

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 1 33.33 20,000 18.93 ส านักงานปลัด 
5.2 แผนงานการเกษตร 1 33.33 100,000 27.02 ส านักงานปลัด 
5.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 33.33 2,400,000 54.05 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 3 100 2,520,000 100  
 
 
 

 
 
 
 

ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินงาน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 100.00 2,920,000 100.00 ส านักงานปลัด 

รวม 16 100.00 2,920,000 100.00  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผด.๐๑ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ      
ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกในหมู่บ้าน (คุ้ม
คลองสอง-เข้าแปลง
เกษตร) บ้านห้วยยายจิ๋ว 
หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. โดยท าการ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตาม
แบบก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

     
150,000  

 

หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง 
 

            

 

 

 

 

ผด.๐๒ 
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกในหมู่บ้าน(สาย
ห้วยยายจิ๋ว-ประสพโชค) 
บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

     
150,000  

  หมู่ที่ 1       
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง 

            

3 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกในหมู่บ้าน สาย
บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

300,000  
    หมู่ที่ 2 บ้าน

หนองจะบก  
กองช่าง 

            

4 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายบ้านมะกอก
งามหมู่ท่ี 3 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

300,000  
หมู่ที่ 3  บ้าน
มะกอกงาม 

กองช่าง 

            

5 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายหลังวัดป่า
เชื่อมสายเขื่อนล าคันฉู
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 4 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

300,000  
หมู่ที่ 4 บ้านวังตา

ลาดสมบูรณ์ 
กองช่าง 
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายอ่างวังตา
เลาเชื่อมบ้านเขากี่  บ้าน
โคกรัง หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 5 

บ้านโคกรัง 

กองช่าง 
 

            

7 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราง
วี พร้อมบ่อพักท่อระบาย
น้ าซอยภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ความ
ยาวรวม 80.00 เมตร รางวี ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักท่อ
ระบายน้ า จ านวน 6 บ่อ 

150,000 หมู่ที่ 5 

บ้านโคกรัง 

กองช่าง 
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
พ้ืนที่การเกษตรสาย คุ้ม
ตะวันออก บ้านวังคม
คาย หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร สูงรวมเฉลี่ย 0.50 
เมตร ชั้นผิวทางหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร โดยท าการขุดดิน ดัน ตัด ตัด
เกรดข้ึนรูปคันทางผิวจราจร ลงดิน
ลูกรัง พร้องบดอัดแน่นหรือมี
ปริมาตรแน่นของดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
550 ลบม. พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 2 แถว ความ
ยาวรวม 14.00 เมตร 

300,000 หมู่ที่ 6          
บ้านวังคมคาย 

กองช่าง             

9 
 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายบ้านยาง
เตี้ย หมู่ที่ 7 

 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 110 ลบม. 

91,000 หมู่ที่ 7 
บ้านยางเตี้ย 

 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
พ้ืนที่การเกษตร   บ้าน
ยางเตี้ย หมู่ที่ 7 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
715 เมตร สูงรวมเฉลี่ย 0.40 เมตร 
โดยท าการขุดดิน ดัน ตัด ตัดเกรดข้ึน
รูปคันทางผิวจราจร ลงดินลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่นหรือมีปริมาตรแน่น
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 358 ลบม.
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร 2 แถว ความยาวรวม 14.00 
เมตร 

209,000 
 

หมู่ที่ 7 
บ้านยางเตี้ย 

 
 

กองช่าง             

11 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายประดู่งาม-
บ้านวังอ้ายคง บ้าน
ประดู่งาม หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

 

 

 

 

300,000 
 

หมู่ที ่8 
บ้านประดู่งาม 

 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

12 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านวังบายศรี  หมู่ที่ 9 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร สูงรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร 
โดยท าการขุดดิน ดัน ตัด ตัดเกรดข้ึน
รูปคันทางผิวจราจร ลงดินลูกรัง 
พร้องบดอัดแน่นหรือมีปริมาตรแน่น
ของดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบม. 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 
เมตร 2 แถว ความยาวรวม 14.00 
เมตร 

168,000 หมู่ที่ 9         
บ้านวังบายศรี 

กองช่าง             

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก  สายบ้านวัง
บายศรี  หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 145 ลบม. 

 

132,000 หมู่ที่ 9          
บ้านวังบายศรี 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก สายบ้านหนองโบสถ์  
หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

300,000 หมู่ที่ 10       
บ้านหนองโบสถ์ 

กองช่าง             

15 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายที่ 1 บ้าน
ใหม่โนน-เมือง หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 11      
บ้านใหม่โนนเมือง 

กองช่าง             

16 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายที่ 2 บ้าน
ใหม่โนน-เมือง หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

 

150,000 หมู่ที่ 11       
บ้านใหม่โนนเมือง 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

17 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ในหมู่บ้าน บ้านหินราง 
หมู่ที่ 12 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตรม. 

300,000 หมู่ที่ 12      
บ้านหินราง 

กองช่าง             

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหิน
เพลิง-พัฒนา หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

163,000 หมู่ที่ 13       
บ้านหินเพิง

พัฒนา 

กองช่าง             

19 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายบ้านหิน
เพลิง-พัฒนา-คุ้มหนอง
กก หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
302 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
151 ลบม. โดยท าการเกรดเกลี่ยผิว
จราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น 

137,000 หมู่ที่ 14   
บ้านเมืองทอง 

กองช่าง             

20 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก ซอยในหมู่บ้าน ซอย 
1 บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 
14 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 
367 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 14   
บ้านเมืองทอง 

กองช่าง             

 



 

 

-14- 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

21 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก ซอยในหมู่บ้าน ซอย 
2 บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 
14 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 14   
บ้านเมืองทอง 

กองช่าง             

22 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก  สายหินดาดบอน 
บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ 
หมู่ที่ 15 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. โดยท าการ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดแน่น 

300,000 หมู่ที่ 15          
บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ 

กองช่าง             

23 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก ซอย ในหมู่บ้าน 
ซอย 1 บ้านวังสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 16 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 16 
บ้านวังสมบูรณ์ 

กองช่าง             

 

 

 



 

 

-15- 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

24 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก ซอยในหมู่บ้าน ซอย 
2 บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 
16 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 165 ลบม. 

150,000 หมู่ที่ 16 
บ้านวังสมบูรณ์ 

กองช่าง             

25 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายบ้านคลอง
สระแก้ว หมู่ที่ 17 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. โดยท าการ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดแน่น 

300,000 หมู่ที่ 20 
บ้านคลองสอง 

กองช่าง             

26 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายบ้านหนอง
ผักบุ้ง-ถนนกังหันลม-
บ้านหนองกระโจม บ้าน
หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 

คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรแน่นของหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบม. 

300,000 หมู่ที่ 18 
บ้านหนองผักบุ้ง 

กองช่าง             

 

 



 

 

-16- 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

27 
 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ซอยในหมู่บ้าน บ้านโนน
สง่า หมู่ที่ 19 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตรม. 

300,000 หมู่ที่ 19        
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

28 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสายเข้าพ้ืนที่
การเกษตรจากถนนทาง
หลวงหมายเลข 3028  
เข้าพ้ืนที่การเกษตรสาย
วัดเขาอุดมพร บ้านคลอง
สอง หมู่ที่ 20 

 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
765 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
306 ลบม. โดยท าการเกรดเกลี่ยผิว
จราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.60 จ านวน 2 แถว 
ความยาวรวม 14.00 เมตร 

300,000 หมู่ที่ 20        
บ้านคลองสอง 

กองช่าง             

 

 



 

 

-17- 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

29 
 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกในหมู่บ้าน ซอย
สามัคคี บ้านประสพโชค 
หมู่ที่ 21 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
305 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 152.50 ลบม. โดยท าการ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดแน่น พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 
จ านวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน 

150,000 หมู่ที่ 21        
บ้านประสพโชค 

กองช่าง             

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยใน
หมู่บ้าน  บ้านประสพ
โชค หมู่ที่ 21 

 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 228.00 
ตรม. 

300,000 หมู่ที่ 21        
บ้านประสพโชค 

กองช่าง             

 

 

 



 

 

-18- 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

31 
 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกในหมู่บ้าน ซอย 1 
บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 64.00 ลบม. 

58,000 หมู่ที่ 22        
บ้านโนนสน 

กองช่าง             

32 
 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกในหมู่บ้าน  สายวังคก 
บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
532 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่
น้อยกว่า 266.00 ลบม. โดยท าการ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดแน่น 

242,000 หมู่ที่ 22        
บ้านโนนสน 

กองช่าง             

33 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
ภายในที่ท าการ อบต.
ห้วยยายจิ๋ว 

 

ขนาดก่อสร้างอาคารห้องน้ า จ านวน 
1 หลัง จ านวน 5 ห้อง 

500,000 ส านักงาน อบต.
ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

34 ก่อสร้างอาคารศาลาพัก
คอยบริการประชาชน  
ภายในที่ท าการ อบต.
ห้วยยายจิ๋ว 

 

ก่อสร้างอาคารศาลาพักคอย จ านวน 
1 หลัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

490,000 ส านักงาน อบต.
ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

35 
 

ต่อเติมลานจอดรถบริการ
ประชาชน   ภายในที่ท า
การ อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตรม. 

58,000 ส านักงาน อบต.
ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

36 ก่อสร้างอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโคกรัง   ยางเตี้ย 

 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกรังยางเตี้ย จ านวน 1 หลัง ขนาด
อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร 

500,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโคกรัง - ยาง

เตี้ย 

กองช่าง             
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แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

37 
 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวังตาลาดสมบูรณ์ 

ขนาด 1.60 เมตร ยาวรวม 
230.00 เมตร 

495,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวังตา
ลาดสมบูรณ์ 

กองช่าง             

38 ก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 

ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ 
จ านวน 1 ป้าย 

230,000 สวนสาธารณ
ะเฉลิมพระ

เกียรติ ต าบล
ห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

 รวม 38 โครงการ 9,023,000   

 

 

 

 

 



-21- 

       งบประมาณจากเงินสะสม 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  หมู่ที่ 1 บ้าน
ห้วยยายจิ๋ว  (สายหลังที่
สาธารณะไปเชื่อมคุ้ม
คลองสอง )   

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม  1,900 เมตร 
ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
4.00  เมตร  ยาวรวม  720  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 288.00 
ลบม.  วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม.
จ านวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน  รายละเอียด
ตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

386,400 หมู่ที่ 1         
บ้านห้วยยายจิ๋ว 

กองช่าง             

2 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก 
(สายประปาหมู่บ้าน-
พ้ืนที่เกษตร) 
 
 
 
 
 
 

 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  1,900 
เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  560  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 280.00 ลบม.    รายละเอียดตาม
แบบ.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

386,700 หมู่ที่ 2  
บ้านหนองจะบก 

กองช่าง             



 
 

-22- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  หมู่ที่ 3 บ้าน
มะกอกงาม (สายสระ
หลวง ) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุกเกรด บด
อัด  ผิวจราจรเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  1,950 เมตร ลงหินคลุกซ่อม
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  
550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
275.00 ลบม.    รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

385,800 หมู่ที่ 3 บ้าน
มะกอกงาม 

กองช่าง             

4 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
 หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาด
สมบูรณ์  
(สายเขื่อนล าคันฉู) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หนิคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  2,500 เมตร ลงหินคลุก
ซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลีย่ 5.00  เมตร  ยาว
รวม  460  เมตร  หนาเฉลีย่  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 230.00 ลบม.    รายละเอียดตาม
แบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

385,500 หมู่ที่ 4 บ้าน
วังตาลาด
สมบูรณ์ 

กองช่าง             

 
 



 
-23- 

งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกรัง สายที่1(แยกทาง
หลวงชนบท-ศาลา
ประชาคม) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาด
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  
360 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  
360  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุก
(คิวแน่น)ไม่น้อยกว่า 180.00 ลบม.    
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนด 

186,100 หมู่ที่ 5 บ้านโคก
รัง 

กองช่าง             

6 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกรัง สายที่2(คุ้มเขา
น้อย) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม  
240 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาวรวม  
240  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุก
(คิวแน่น)ไม่น้อยกว่า 96.00 ลบม.    
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนด 
 

99,200 หมู่ที่ 5  
บ้านโคกรัง 

กองช่าง             

 
 
 



 
 

-24- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
5 บ้านโคกรัง สาย
ที่3 (คุ้มวังตาเลา) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมโดยใช้หินคลุกเกรด บดอัด  ผิว
จราจรเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม  
240 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
4.00  เมตร  ยาวรวม  240  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุก(คิวแน่น)
ไม่น้อยกว่า 96.00 ลบม.    รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนด 

99,200 หมู่ที่ 5 
บ้านโคกรัง 

กองช่าง             

8 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกถนน
ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 5 ซอย 
พ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้าน
วังคมคาย 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมถนนซอยในหมู่บ้านจ านวน 5 
ซอย โดยใช้หนิคลุกดังนี้ ซอยที1่(ซอยคุ้มหาดทราย)
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิมขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร 
ยาวรวม  130 เมตร ลงหนิคลุกซ่อมผิวจราจร กวา้ง
เฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาวรวม  130  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 78.00 ลบม. , ซอยที่2(ซอยคุ้มตะวันตก) 
เกรด บดอัดผิวจราจรเดิมขนาดกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาวรวม  130 เมตร ลงหนิคลุกซ่อมผิวจราจร กวา้ง
เฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาวรวม  130  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลบม.                              
 (ต่อ) 

384,000 หมู่ที่ 6 
บ้านวังคม

คาย 

กองช่าง             

 



 
-25- 

งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
(ต่อ) 

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกถนน
ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 5 ซอย 
พ้ืนที่ หมู่ที่ 6 
บ้านวังคมคาย 

  (ต่อ)  ซอยที่ 3 (ซอยคุ้มตะวันออก)  เกรด บดอัด
ผิวจราจรเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  
60.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
5.00  เมตร  ยาวรวม  60.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 45.00 ลบม.   ซอยที่ 4 (ซอยวัดป่า)  
เกรด บดอัดผิวจราจรเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  160 เมตร ลงหินคลกุซ่อมผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  160.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบม. ซอยที่ 5 (ซอย
กลางหมู่บ้าน)  เกรด บดอัดผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม  250 เมตร ลงหินคลุก
ซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลีย่ 4.00  เมตร  ยาวรวม  
250  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัด
แน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบม. 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

 หมู่ที่ 6 บ้านวัง
คมคาย 

กองช่าง             

 
 
 
 



-26- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
7 บ้านยางเตี้ย 
 (สายยางเตี้ย-
คลองสระแก้ว) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวรวม  1,950 เมตร ลงหิน
คลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  
ยาวรวม  550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 275.00 ลบม รายละเอียด
ตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

385,900 หมู่ที่ 7 บ้านยาง
เตี้ย 

กองช่าง             

10 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 8  บ้าน
ประดู่งาม  สายที่ 
1 
(ซอยกลาง
หมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.50 เมตร ยาวรวม  375.00 เมตร ลง
หินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.50  
เมตร  ยาวรวม  375.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 169.00 ลบม 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

174,700 หมู่ที่ 8  บ้าน
ประดู่งาม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



-27- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

11 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 8  บ้าน
ประดู่งาม  สายที่ 
2 
(บ้านประดู่งาม-
บ้านลองสระแก้ว) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวรวม  850.00 เมตร ลง
หินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  
เมตร  ยาวรวม  300.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบม 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

211,900 หมู่ที่ 8  บ้าน
ประดู่งาม 

กองช่าง             

12 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 9 บ้านวัง
บายศรี  
(สายคุ้มมาบนา
งาม-วังบายศรี) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวรวม  1,950 เมตร ลงหิน
คลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  
ยาวรวม  550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 275.00 ลบม รายละเอียด
ตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

385,900 หมู่ที่ 9 บ้านวัง
บายศรี 

กองช่าง             

 
 
 



-28- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 10  บ้าน
หนองโบสถ์ 
(สายหนองโบสถ์-
ประสพโชค) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  1,950 เมตร ลงหินคลุกซ่อม
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  
550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
275.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.ก าหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
ป้าย 
 

385,900   หมู่ที่ 10  
บ้านหนอง

โบสถ ์

กองช่าง             

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 11  บ้าน
ใหม่โนนเมือง 
 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หนิคลุกเกรด บด
อัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 
เมตร ยาวรวม  2,000 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00  เมตร  ยาวรวม  
630  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบด
อัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 277.00 
ลบม รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

385,800   หมู่ที่ 11  
บ้านใหม่โนน

เมือง 

กองช่าง             

 
 
 
 



-29- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 12  บ้าน
หินราง 
(บ้านหินราง-
บ้านหนอง
กระโจม) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  2,100 เมตร ลงหินคลุกซ่อม
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  
500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 250.00 ลบม พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 0.60 ม.จ านวน 1 แถวๆละ 8 
ท่อน รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

386,000     หมู่ที่ 12    
บ้านหินราง 

 

กองช่าง             

16 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 13  บ้าน
หินเพิงพัฒนา 
(สามแยกเขื่อน-
ฝายหินเพิง) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  1,950 เมตร ลงหินคลุกซ่อม
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  
550.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 275.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

385,900 หมู่ที่ 13        
บ้านหินเพิงพัฒนา 

 

กองช่าง             

 
 
 
 



-30- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

17 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 14  
บ้านเมืองทอง 
(สายตรงข้าม
อนามัย-ซอยหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม  1,450 
เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาวรวม  850.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
340.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

386,400    หมู่ที่ 14  
บ้านเมืองทอง 

 

กองช่าง             

18 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 15  บ้านเขา
วงศ์พระจันทร์ 
(สายสามแยกหิน
ดาดบอน-พ้ืนที่
การเกษตร) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  740 เมตร 
ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
5.00  เมตร  ยาวรวม  740.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
370.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

382,600 หมู่ที่ 15    
บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ 

 

กองช่าง             

 
 
 



-31- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

19 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 16  บ้านวัง
สมบูรณ์ 
(สายวัดถ้ างู) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม  
1,450 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาวรวม  
850.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 340.00 ลบม 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
ป้าย 

386,400     หมู่ที่ 16  
บ้านวังสมบูรณ์ 

 

กองช่าง             

20 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 17  บ้านคลอง
สระแก้ว 
(สายคลองสระแก้ว
ประดู่งาม) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  1,950 
เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาวรวม  550.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อม
บดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
275.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

385,900     หมู่ที่ 17  
บ้านคลอง
สระแก้ว 

กองช่าง             

 
 



 
 

-32- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 18  บ้าน
หนองผักบุ้ง (สาย
หนองผักบุ้ง-สวน
ยาง-หนอง
กระโจม) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  1,800 
เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
5.00  เมตร  ยาวรวม  570.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พรอ้มบดอัด
แน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
285.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

383,900     หมู่ที่ 18     
บ้านหนองผักบุ้ง 

กองช่าง             

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 19  บ้าน
โนนสง่า 
 (สายบ้านโนน
สง่า-บ้านโคกรัง) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุก
เกรด บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  1,950 
เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
5.00  เมตร  ยาวรวม  550.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   พรอ้มบดอัด
แน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
275.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

385,900 หมู่ที่ 19      
บ้านโนนสง่า 

กองช่าง             

 



 
 
 

-33- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 20  บ้าน
คลองสอง 
 (สายพื้นที่
การเกษตรทิศใต้
หมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวรวม  650 เมตร ลงหิน
คลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  
ยาวรวม  650.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 260.00 ลบม พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม.จ านวน 2 
แถวๆละ 7 ท่อนรายละเอียดตามแบบ.
ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

282,400    หมู่ที่ 20  
บ้านคลองสอง 

 

กองช่าง             

24 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 20  บ้าน
คลองสอง 
 (สายคุ้มเข่ือน-
วัดเขาฯ) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวรวม  330 เมตร ลงหิน
คลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  
ยาวรวม  330.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 132.00 ลบม 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

124,100     หมู่ที่ 20    
บ้านคลองสอง 

กองช่าง             



-34- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

25 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 21  บ้าน
ประสพโชค 
 (สายประปา
หมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวรวม  430 เมตร ลงหิน
คลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  
ยาวรวม  430.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 172.00 ลบม 
รายละเอียดตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

177,800 หมู่ท ี21    
บ้านประสพโชค 

 

กองช่าง             

26 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  
หมู่ที่ 21  บ้าน
ประสพโชค 
 (สายป่าชุมชน) 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด 
บดอัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวรวม  385.00 เมตร ลง
หินคลุกซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  
เมตร  ยาวรวม  385.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร   พร้อมบดอัดแน่น  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192.50 ลบม 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม.
จ านวน 1 แถวๆละ 7 ท่อนรายละเอียด
ตามแบบ.ก าหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

206,800 หมู่ที่ 21    
บ้านประสพโชค 

 

กองช่าง             

 
 
 



 
 

-35- 
งบประมาณจากเงินสะสม  (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 22  บ้านโนน
สน (สายวัดป่า) 
 

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม โดยใช้หินคลุกเกรด บด
อัด  ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม  1,950.00 เมตร ลงหินคลุก
ซ่อมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ยาว
รวม  550.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พร้อมบดอัดแน่น  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
275.00 ลบม รายละเอียดตามแบบ.ก าหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
ป้าย 

385,900 หมู่ที่ 22  
บ้านโนนสน 

กองช่าง             

28 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนการเกษตร/
ถนนระหว่างหมู่บ้าน
โดยการปรับเกรดผวิ
จราจร ถนน ดิน ลูกรัง 
และหินคลุก จ านวนทั้ง 
22  หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
ถึง  หมู่ที่ 22 ) 

โดยจ้างเหมาเครื่องจักร  ประกอบด้วยรถเกลี่ย
ดินแบบเกรดเดอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 140 
แรงม้า  จ านวน  241 ชั่วโมงรถบรรทุกน้ า  
10 ล้อ  จ านวน  241 ชั่วโมง ราคาอ้างอิงจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปรับ
เกรดผิวจราจร ดิน  ลูกรัง  หนิคลุก ทั้ง 22  
หมู่บ้าน โดยท าการ รดน้ า ปรับเกรด ผิวจราจร  
รายละเอียดตามแผนงานก าหนด 

497,000 หมู่ที่ 1 ถึง     
หมู่ที่ 22 

กองช่าง             

รวม ๒8 โครงการ 9,๐๐๐,๐๐๐๐ - 

 
 



 
 
 

-36- 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ประชาชนรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้พ่ึงตนเองได้ 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมพูน
ปัญญา (วันเด็กแห่งชาติ) 

จัดซื้อของขวัญหรือสนับสนุนของ     
ในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก
แห่งชาติของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 

20,000 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต 
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนับสนุนความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ส าหรับ
ครู ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60,000 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กในเขต

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  
ห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย์ 
ทั้งหมด 201 คน จ านวน 245 
วันๆ ละ 20 บาท  

984,900 ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในเขต

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน ศพด.) 

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว 
จ านวน 5 ศูนย์ 
-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 
จ านวน 201 คนๆ ละ 1,700 
บาท  

341,700 ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในเขต

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลห้วย
ยายจิ๋ว และโรงเรียน  แยกเป็น  
- ศพด. จ านวน 5 ศูนย ์ทั้งหมด 
215 คน จ านวนวัน 260 วนั  
- โรงเรียนภายในเขตต าบล     
ห้วยยายจิ๋ว จ านวน 7 โรงเรียน 
ทั้งหมด 1,281 คน จ านวน 260 
วัน 

2,660,112 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
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2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตต าบลห้วยยายจิ๋ว 
จ านวน 7 โรงเรียน ทั้งหมด 
1,220 คน จ านวน 200 วันๆ ละ 
20 บาท 

4,880,000 โรงเรียนในเขต   
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 

 

            

8 โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับเด็กนักเรียน 

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว 
จ านวน 201 คนๆ ละ 200 บาท/
คน/ปี   

40,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 
ในเขตต าบลห้วย

ยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 

 

            

9 ค่าอุปกรณ์การเรียน  
อัตราคนละ 200 บาท/
ปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 แห่ง จ านวน 201 คนๆ ละ 
200 บาท 

40,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

ในเขตต าบล    
ห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
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2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าห้วย
ยายจิ๋ว จ านวน 201 คนๆ ละ 
300 บาท 

60,300 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

11 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
ยายจิ๋วจ านวน 201  
คนๆ ละ 430 บาท 

86,430 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขต
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองการศึกษาฯ 
 

            

รวม 11 โครงการ 9,193,842 - 
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการบริหารจัดการก าจัดสิ่ง
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
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุขอ่ืนๆ  

อุดหนุนส าหรับโครงการตาม       
พระปณิธาน ศาสตราจารย์          
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือ
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  

440,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

3 จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน 22 ถัง 

100,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

4 จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่น
ก าจัดยุงลาย 

จัดซื้อวัสดุเคมีพ่นก าจัดยุงลาย
จ านวน 25ขวด 

32,500 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             
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2.2  แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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  
จ านวน 4,000 ตัวๆ ละ 30 บาท      
(สุนัขและแมว)  

120,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

6 จัดซื้อยาคุมก าเนิดสัตว์ จัดซื้อยาคุมก าเนิดสัตว์ จ านวน 400 
ขวด 

14,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

7 จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกัน
โรคไข้หวัดนก 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก      
จ านวน 30 ขวด 

20,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

12,000 หมู่ที่ 1-22 กองสาธารณสุขฯ             

รวม 8 โครงการ 838,500 - 
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2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ภายในต าบล     
ห้วยยายจิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

65,000 อ าเภอเทพสถิต ส านักงานปลัดฯ 

 

            

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

50,000 ภายในต าบล     
ห้วยยายจิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 3 โครงการ 300,000 - 
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
อ าเภอเทพสถิต 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอ าเภอ
เทพสถิต 

5,000 อ าเภอเทพสถิต กองการศึกษาฯ 

 

            

2 อุดหนุนประจ าปีเจ้าพ่อ
พญาแลและงานกาชาด
จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อ
พญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 

10,000 กาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ 

กองการศึกษาฯ 

 

            

3 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว ในการ
แข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียน ฯลฯ 

20,000 ต าบลห้วยยายจิ๋ว กองการศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งข้นกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต เช่น 
ค่าชุดกีฬา,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, 
ค่าเวชภัณฑ์,ค่าพาหนะเดินทาง, 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ 
เป็นต้น 

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

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว 
“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด” 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลตามโครงการ“กีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติด”เช่น ค่าชุดกีฬา, 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าเครื่อง
เสียง,ค่าเวชภัณฑ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
ที่จ าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  

500,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

กองการศึกษาฯ 

 

            

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชน“อ าเภอ
เทพสถิต”ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลมวลชน 
“อ าเภอเทพสถิต”ประจ าปี
งบประมาณ 256๓ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ      
เป็นต้น 

30,000 อ าเภอเทพสถิต 

 

กองการศึกษาฯ 

 

            

7 วัสดุกีฬา จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านใน
ต าบล  

100,000 หมู่ที่ 1-22 กองการศึกษาฯ             

รวม 7 โครงการ 965,000 - 
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2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
,ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ฯลฯ 

700,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 
 

            

2 จัดกิจกรรมรับรองและ
พิธีการ 

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

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 
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๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 

604,800 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 

 

            

4 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเต็นท์ใหญ่ (ชนิด 3 ห้อง) 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 35,000  บาท  
เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด 

70,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

ส านักงานปลัดฯ             

5 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน)  
จ านวน 6 หลังๆ ละ 5,000  บาท  
จัดหาตามราคาท้องตลาด 

30,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

ส านักงานปลัดฯ             

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน     
(จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วย 
ความจ าประมวลผล (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความ 
เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานจ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 

32,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 
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๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ค่าจัดซื้อยานพาหนะรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน  
ตามหนังสือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม 2562 

854,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

ส านักงานปลัดฯ             

8 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แอร์) 
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ราคากลาง 

 

 

 

32,400 อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

 

กองคลัง             
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๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ค่าจัดซื้อยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน  
ตามหนังสือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562 

854,000 อบต.ห้วยยายจิว๋ 

 

กองคลัง             

10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 
คัน 

1,025,000 อบต.ห้วยยายจิว๋ 

 

กองช่าง             

11 แผนงานเคหะชุมชน ค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต แบบ
เหล็กรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) ขนาด 
150x150x150 มิลลิเมตร จ านวน 3 
ชิ้น 

12,000 อบต.ห้วยยาย
จิ๋ว 

 

กองช่าง             

รวม 11 โครงการ 4,314,200 - 
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๒.๖ แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ส านักงานปลัดฯ 

 

            

2 เงินทดแทนกองทุน
ประกันสังคมรายปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดแทน ค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในการท างาน และค่าท าศพ ให้
ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 

10,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 

 

            

3 อุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60-
69 ปี)จ านวน 1,223 คนๆ ละ 
600 บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 70-
79 ปี)จ านวน 496 คนๆ ละ 700 
บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 80-
89 ปี)จ านวน 241 คนๆ ละ 800 
บาท/คน/ปี 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 90 ปี
ขึ้นไป)จ านวน 38 คนๆ ละ 1,000 
บาท/คน/ปี 

15,741,600 ต าบลห้วยยายจิ๋ว กองสวัสดิการฯ             

 



 

-50- 

 

๒.๖ แผนงานงบกลาง(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบล   
ห้วยยายจิ๋ว จ านวน 650 คนๆ ละ 
800 บาท/คน/เดือน 

6,240,000 ต าบลห้วยยาย
จิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

5 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน 20 คนๆ ละ 500 บาท/
คน/เดือน 

120,000 อบต.ห้วยยาย
จิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

6 ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น 
เร่งด่วน หรือในกรณีเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือ
ไม่ได้ตั้งงบไว้ 

1,195,788 ต าบลห้วยยาย
จิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นจ านวน 180,000 บาท 
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 1,681 
คน จ านวนเงิน  329,610  บาท 

509,610 ต าบลห้วยยาย
จิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542  

255,000 อบต.ห้วยยาย
จิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 8 โครงการ 24,175,720 - 



 

-51- 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ความสามารถและลักษณะในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้                    
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพสตรี 

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

50,000 ภายใน 
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี
ในต าบลห้วยยายจิ๋ว เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมวันสตรีสากล  

10,000 ภายใน 
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             
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        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

กองสวัสดิการฯ             

รวม 4 โครงการ 210,000 - 
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3.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการพระราชด าริ
หรือพระราชเสาวนีย์
หรือโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พระราชด าริหรือพระราชเสาวนีย์
หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ค่าเตรียมพ้ืนที่,ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคน
ปลูก,ค่าจ้างคนดูแลบ ารุงรักษา,     
ค่าจัดท าคอกล้อมต้นไม้,ค่าถากถาง
วัชพืช ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ      
ค่าวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น 

100,000 ภายใน 

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

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

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 
ประจ าปี 2564  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 ป่าต้นน้ าและทรัพยากรกินได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจาก
สภาพธรรมชาติ โดยปรับปรุงให้น่าอภิรมย์จากสภาพเดิมโดยคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด          
 แนวทางการพัฒนา                 
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 

อุดหนุนคณะกรรมการป่าชุมชนในการ
ด าเนินงานรักษาป่าชุมชนในต าบลหว้ย
ยายจิว๋ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์  

20,000 ต าบลห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 

 

            

รวม ๑ โครงการ ๒0,000 - 

 

 5.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 โครงการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายตามโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่นค่าจัดเตรียมพ้ืนที่, ค่าเมล็ดพันธุ์, ค่าจ้าง
คนปลูก, ค่าจ้างคนดูแลบ ารุงรักษา เป็นต้น 

100,000 ภายใน 

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

ส านักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 1 โครงการ 100,000 - 
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5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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   เพ่ือจ่ายจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน1 
คัน  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย ตามหนังสือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  

2,400,000 ภายใน 

ต าบลห้วย
ยายจิ๋ว 

กองสาธารณสุขฯ             

รวม 1 โครงการ 2,400,000 - 

 

 

 

 

 

 



 

-57- 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ภาคราชการ ประชาชนและหน่วยธุรกิจอ่ืนชุมชน เพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ที่จ าเป็นต้องจ่าย  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์และปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ ฯลฯ เป็นต้น 

300,000 ต าบลห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 
 

            

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าตอบแทนวิทยากร, รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

20,000 ต าบลห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

3 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 ต าบลห้วยยายจิ๋ว กองคลัง             

 



-58- 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 400,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว กองคลัง             

5 อุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเทพสถิต         

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเทพสถิต 

30,000 อ าเภอเทพสถิต ส านักงานปลัดฯ 

 

            

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

300,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

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

100,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

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

150,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 น้ ามันเบนซิน,น้ ามัน
ดีเซล,น้ ามันเครื่อง,น้ ามันก๊าด,น้ ามัน
เตา,ถ่าน,แก๊สหุงต้ม,น้ ามันจารบี, 
ฯลฯ เป็นต้น 

940,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

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

50,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

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

50,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 

 

            

12 วัสดุอื่นๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 

10,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             

13 ค่าไฟฟ้า เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ
ส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว 

320,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว นักงานปลัดฯ             

14 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ 

30,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ส านักงานปลัดฯ             

16 ค่าบริการสื่ อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบ Lan  
ในหน่วยงาน 

110,000 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ส านักงานปลัดฯ 

 

            

รวม 16 โครงการ 2,920,000 - 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

_______________________________ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิพลรวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปี งบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่าแผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปร ะจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยายจิ๋วต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจิ๋ว 

 
 
 

 

 


