รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖2 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 กาหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทารายงานแสดงผลการปฏิ บัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
บัดนี้ การดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋วดังต่อไปนี้
งบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒563 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

ซ่อมแซม/ปรับปรุง ผิวจราจรถนนหินคลุก บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือพื้นที่ไม่
ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 (สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้าน น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร และทาการปรับปรุงผิวจราจร
ประสพโชค)
เป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กาหนด กว้างเฉลี่ย 496,000
5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 530 ลูกบาศก์เมตร

2

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยยายจิ๋ว ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตรหรือพื้นที่ไม่
53,000
หมู่ที่ 1
น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร

3

ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เข้า
แปลงการเกษตร บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2
(สายตะวันออกเชื่อมถนนสุรนารายณ์)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตรและทาการปรับปรุงผิวจราจร
เป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กาหนด กว้างเฉลี่ย 299,000
5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร

4

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร ในพื้นที่
หมู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร

5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะกอก
งาม หมู่ที่ 3 (สายมะกอกงาม-หินเพิงพัฒนา)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

51,000

498,000

-๒งบประมาณ
(บาท)

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

๖

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านวัง
ตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร

๗

ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพื้นที่
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 (สายหน้าศาลาเอนกประสงค์- ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตรและทาการปรับปรุงผิว
299,000
ทางหลวง 2354)
จราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กาหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 665 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 332.50 ลูกบาศก์
เมตร

๘

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร บ้านโคก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,950 เมตร หรือพื้นที่
รัง หมู่ที่ 5 (สายแยก ทช.3084–คุ้มเขาน้อย)
ไม่น้อยกว่า 14,750 ตารางเมตรและทาการปรับปรุงผิว
จราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น

๙

ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก
ในหมู่บ้านบ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 (สายบ้านวัง
คมคาย-บ้านเขาวงศ์พระจันทร์)

50,000

499,000

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตรและทา 498,000
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น
บริเวณช่วงที่กาหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความ
ยาวโดยรวม 1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร

๑๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายการเกษตร ในพื้นที่
หมู่บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6

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

50,000

๑๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน
บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 (สายบ้านยางเตี้ย-บ้าน
ประดู่งาม)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตรและทา 448,000
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น
บริเวณช่วงที่กาหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความ
ยาวโดยรวม 950 เมตร หนา 0.10 เมตร

๑๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่
หมู่บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9

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

13 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร
บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 (สายบ้านวังบายศรีบ้านวังตาลาดฯ)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม
670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ซ่อมปรับเกรดบด 498,000
อัดผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว
1,550 เมตร

50,000

-3รายละเอียดโครงการ

โครงการ
๑๔ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจร หิ น คลุ ก เชื่ อ มหมู่ บ้ า น ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 3,000
บ้ า นหนองโบสถ์ หมู่ ที่ 10 (สายบ้ า นหนอง เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 15,000 ตาราง
โบสถ์ - บ้ า นหิ น เพิ ง พั ฒ นา)
เมตร

งบประมา
ณ (บาท)
299,000

๑๕ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรหิ น คลุ ก สาย
ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 3,600
การเกษตร บ้ า นใหม่ โ นนเมื อ ง หมู่ ที่ 11 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 18,000 ตาราง 499,000
(สายบ้ า นใหม่ โ นนเมื อ ง-บ้ า นเมื อ งทอง)
เมตรและทาการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรเป็ น หิ น คลุ ก
บดอั ด แน่ น
๑๖ ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายการเกษตรในพื้ น ที่ ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 2,150
51,000
หมู่ บ้ า นใหม่ โ นนเมื อ ง หมู่ ที่ 11
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10,750 ตาราง
เมตร
๑๗ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรหิ น คลุ ก สาย
ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 2,300
การเกษตรบ้ า นหิ น ราง หมู่ ที่ 12 (สายบ้ า น เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 11,500 ตาราง 479,000
หิ น ราง-บ้ า นวั ง สมบู ร ณ์ )
เมตร
๑๘ ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายการเกษตรในพื้ น ที่ ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 2,100
50,000
หมู่ บ้ า นหิ น เพิ ง พั ฒ นา หมู่ ที่ 13
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10,500 ตาราง
เมตร
๑๙ ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายการเกษตรในพื้ น ที่ ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 2,100
50,000
หมู่ บ้ า นเมื อ งทอง
หมู่ ที่ 14
เมตรหรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10,500 ตาราง
เมตร
๒๐ ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายการเกษตรในพื้ น ที่ ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 2,150
51,000
หมู่ บ้ า นเขาวงศ์ พ ระจั น ทร์
หมู่ ที่ 15 เมตรหรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10,750 ตาราง
เมตร
๒๑ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจร หิ น คลุ ก สาย
การเกษตรบ้ า นวั ง สมบู ร ณ์ หมู่ ที่ 16

ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 1,650
เมตรหรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 8,250 ตาราง
เมตร

๒๒ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรหิ น คลุ ก เชื่ อ มหมู่ บ้ า น
บ้ า นคลองสระแก้ ว หมู่ ที่ 17 (สายบ้ า น
คลองสระแก้ ว -บ้ า นยางเตี้ ย )

ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร ยาว 1,950
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9,750 ตาราง
450,000
เมตรและทาการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรเป็ น หิ น คลุ ก
บดอั ด แน่ น

๒๓ ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรหิ น คลุ ก สายบ้ า นโนน
สง่ า หมู่ ที่ 19 (จากสามแยก ทล.2354–
บ้ า นโนนสน)

ขนาดกว้ า งเฉลี่ ย 4.50 เมตร ยาว 1,200
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5,400 ตาราง
498,000
เมตรและทาการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรเป็ น หิ น คลุ ก
บดอั ด แน่ น

420,000

-๔ที่

โครงการ

๒๔ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่
หมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19
๒๕ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านคลองสอง
หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้มเขื่อน)
๒๖ ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่บ้านประสพโชค
หมู่ที่ 21
๒๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่
หมู่บ้านโนนสน หมู่ที่ 22
๒๘ ก่อสร้างลานจอดรถภายในที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ห้วยยายจิ๋ว
๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
๓0 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 8 บ้าน

31 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 16

32 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 10

รวม 32 โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง
เมตร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,450
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร
และทาการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัด
แน่น
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง
เมตร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตาราง
เมตร
ขนาดกว้าง 29.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 928 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 138.70 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
832.20 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร
ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลาห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ
2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กาหนด
ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลาห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ
2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กาหนด
ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลาห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ
2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กาหนด
งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
50,000
299,000

50,000
51,000
499,000
499,000

216,000
214,000

269,000

8,783,000

-5งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ที่

โครงการ

๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.๑๓๙-07 สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม
๒ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.๑๓๙-06 สายบ้านหนองจะบก - บ้านหิน
เพิงพัฒนา
๓ ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัง
4 ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองทอง
5 ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอกงาม
รวม ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
4,633,๐00

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบกาหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,160 เมตร 4,900,๐00
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบกาหนด
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
๓๐,5๐๐
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จานวน ๑ ชุด
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
๓๐,5๐๐
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จานวน ๑ ชุด
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
๓๐,5๐๐
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จานวน ๑ ชุด
งบประมาณทั้งสิ้น
9,624,5๐๐

-6บัญชีโครงการงบกลาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
350,000

๑ ขยายเขตท่อจ่ายน้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขยายเขตท่อจ่ายน้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านหนองจะบก
บ้านหนองจะบก ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ยาว 1,000 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
นิ้ว ยาว 1,080 เมตร รวมความยาว 2,080 เมตร
๒ ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ เปลี่ยนถังจ่ายน้าแบบทรง 12 เหลี่ยมที่ชารุด
500,000
13 บ้านหินเพิงพัฒนา
ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง ความสูง
12.60 เมตร และขยายเขตท่อประปา ความยาว
รวม 1,395 เมตร
๓ ฟื้นฟูแหล่งน้าลาห้วยคลองช่องแมว บ้านหินเพิง ขุดลอกลาห้วยบริเวณช่วงหน้าฝายหนองกก กว้าง
450,100
พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยขุดลอกลาห้วย
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรงานดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า 13,980 ลูกบาศก์เมตร
๔ ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 บริเวณลาห้วย ทาการฝายน้าล้นแบบ มข.2527 บริเวณลาห้วยวัง 670,000
วังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝาย แร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝายสูง
สูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร
เมตร
รายละเอียดตามแบบกาหนด
๕ ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 บริเวณลาห้วย ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 บริเวณลาห้วย
670,000
ตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝาย ตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝายสูง
สูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร.
เมตร
รายละเอียดตามแบบกาหนด
รวม 5 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
2,640,100

-7บัญชีโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

1 ซ่อมแซมหูฝาย มข.2527 บริเวณลา
ห้วยตักตาด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว

สูงเฉลี่ย ๒.0๐-๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า ๒,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร

2 ขุดลอกลาห้วยสาธารณะคลองขั้นบันได
หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม

ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก ๑.๕๐
เมตร

งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๔๙๙,๐๐๐

3 ขุดลอกลาห้วยวังตาลาด หมู่ที่ 4 บ้านวัง ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙20 เมตร
ตาลาดสมบูรณ์
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๒๔
ลูกบาศก์เมตร

๔๙๙,๐๐๐

4 ขุดสระน้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๙.๕0 เมตร ลึก ๑.๕๐
เมตร

500,000

5 ขุดลอกสระประปายางเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้าน ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๖0 เมตร หนา ๑.๕0
ยางเตี้ย
เมตร

๔๙๘,๐๐๐

6 ขุดลอกลาห้วยสีเสียด ช่วงหมู่ที่ 7 บ้าน
ยางเตี้ย กับหมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม

ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว ๘๔๘เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๖๘ ลูกบาศก์เมตร

500,000

7 ขุดลอกลาห้วยวังตาลาด(ช่วงหลังอ่างเก็บ ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตร
น้าวังตาลาด) หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๔๙๘,๐๐๐

8 ขุดลอกลาห้วยหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหิน ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๙๑0 เมตร หรือปริมาตรงานขุด
ราง
ลอกประมาณ ๑๓,๕๕๙ ลูกบาศก์เมตร

๕๐๐,๐๐๐

9 ขุดลอกลาห้วยน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหิน
เพิงพัฒนา

ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หรือปริมาตรงานขุด
ลอกประมาณ ๘,๐๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๓๐๐,๐๐๐

10 ขุดลอกลาห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 14
บ้านเมืองทอง

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๖๕0 เมตร หรือปริมาตรงาน
ขุดลอกประมาณ ๘,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

๓๐๐,๐๐๐

11 ขุดขยายสระน้าสาธารณะ(สระประปา)
หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร

๙๐,๐๐๐

-8ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

12 ขุดลอกลาห้วยลาห้วยยางสาย(ตอนล่าง ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร หรือ
ช่วงบรรจบห้วยวังตาลาด) หมู่ที่ 1๖ บ้าน ปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลูกบาศก์
วังสมบูรณ์
เมตร

งบประมาณ
(บาท)
๔๙๙,๐๐๐

13 ขุดลอกลาห้วยวังแร่ หมู่ที่ 17 บ้าน
คลองสระแก้ว–หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม

ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร

๔๙๙,๗๐๐

14 ขุดลอกลาห้วยยางสาย หมู่ที่ 18 บ้าน
หนองผักบุ้ง

ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๔๙๘,๐๐๐

15 ขุดลอกลาห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 1๙ บ้าน
โนนสง่า

ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๘50 เมตร ลึก ๑ เมตร
หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๗๔
ลูกบาศก์เมตร

๕๐๐,๐๐๐

16 ขุดลอกลาห้วยหางช้าง หมู่ที่ 20 บ้าน
คลองสอง

ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร ลึก 1
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๔๘๐
ลูกบาศก์เมตร

๔๙๘,๐๐๐

17 ขุดลอกลาห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 21 บ้าน
ประสพโชค

ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว ๘๑0 เมตร ลึก ๐.๗๐
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๐๖๘
ลูกบาศก์เมตร

๓๐๐,๐๐๐

18 ขุดลอกอ่างเก็บน้าวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐
22 บ้านโนนสน
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘
ลูกบาศก์เมตร

๔๐๐,๐๐๐

19 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวังคม
คายไปบ้านเขาวงศ์พระจันทร์

๔๘๐,๐๐๐

20 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวัง
สมบูรณ์ไปบ้านหินราง

๔๘๐,๐๐๐

21 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า ติดตั้งไฟแสงสว่างรวม 1๖ จุด
เซลล์ถนนสาธารณะบริเวณ ทางแยกทาง
โค้งและจุดเสี่ยง ภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว

๔๘๐,๐๐๐

-9ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

22 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน
หนองจะบกไปบ้านหนองโบสถ์
23 ขุดลอกอ่างเก็บน้าวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐
22 บ้านโนนสน
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘
ลูกบาศก์เมตร
รวม 23 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

9,997,700

-๑0งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
สานักงานปลัด
โครงการ
๑ โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล

๒ โครงการปลูกทานตะวัน

๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔ โครงการพระราชดาริหรือพระราชเสาวนีย์หรือ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
185,000

การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เช่น เทศกาล
สงกรานต์,เทศกาลปีใหม่ และหมายความ
รวมถึงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ฯลฯ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกทานตะวัน เช่น
100,000
ค่าจัดเตรียมพื้นที่,ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าจ้างคนปลูก,
ค่าจ้างคนดูแลบารุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
300,000
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์และปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติและได้รับบริการจาก อบต.ห้วยยายจิ๋ว เช่น
การรับชาระภาษี การได้รับคาปรึกษาจาก อบต.
เป็นต้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดาริหรือพระ 100,000
ราช
เสาวนีย์หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
เตรียมพื้นที่,ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคน
ดูแลบารุงรักษา,ค่าจัดทาคอกล้อมต้นไม้,ค่าถาก
ถางวัชพืชค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

๕ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
ท้องถิ่น อาเภอเทพสถิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทพสถิต

30,000

6 อุดหนุนสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

50,000

7 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร

30,000

8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

32,000

-๑1-

9 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

งบประมาณ
(บาท)
150,000

10 จัดซื้อเต็นท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์

70,000

11 จัดซื้อเคาน์เตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์

44,000

12 จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน

20,400

13 จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

3,900

14 จัดซื้อถังพลาสติก 2000 ลิตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพลาสติก 2000 ลิตร

295,000

โครงการ

รวม 14 โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

1,410,3๐๐

กองคลัง
งบประมาณ
(บาท)
๑ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนที่ 100,000
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวม ๑ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
100,000
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

-๑2กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ
๑ โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๒ โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็ก
แห่งชาติ)
๓ โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
๔ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยยายจิ๋ว
๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)
๖ ค่าหนังสือเรียน
๗ ค่าอุปกรณ์การเรียน
๘ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๙ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐ โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.
๑๑ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๑๒ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว

รายละเอียดโครงการ

งบประมา
ณ (บาท)
20,000

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว
การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 100,000
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว
การจัดโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
60,000
ด้วยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง การจัด
นิทรรศการสร้างสรรค์สาหรับครู ผู้ปกครองเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 1,053,50
เล็กตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 5 ศูนย์ จานวน 215
0
คนจานวน 245 วันๆ ละ 20 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา 365,500
เด็กเล็กตาบลห้วยยายจิ๋วจานวน 5 ศูนย์ จานวน215
คนๆ ละ 1,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43,000
ตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 5 ศูนย์ จานวน 215
คนๆ ละ 200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 43,000
เล็กตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 5 ศูนย์ จานวน
215 คนๆ ละ 200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
64,500
เด็กเล็กตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 5 ศูนย์ จานวน
215 คนๆ ละ 300 บาท
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา 92,450
เด็กเล็กตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 5 ศูนย์
จานวน 215 คนๆ ละ 430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม).ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก 391,300
เล็กตาบลห้วยยายจิ๋วจานวน 5 ศูนย์ จานวน 215
คน จานวน 260 วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนใน
2,331,420
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขตตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 7 โรงเรียน
จานวน 1,281 คน จานวน 260 วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด 5,124,000
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในเขตตาบลห้วยยายจิ๋ว จานวน 8 โรงเรียน
จานวน 1,281 คน จานวน 200 วันๆละ 20บาท

-๑3กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

๑๓ เงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอาเภอเทพสถิต

งบประมาณ
(บาท)
5,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาเภอเทพสถิต
๑๔ เงินอุดหนุนประจาปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อพญาแลและงาน
จังหวัดชัยภูมิ
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ
๑๕ อุดหนุนโรงเรียนภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภายในตาบล
ห้วยยายจิ๋ว ในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
โรงเรียน
๑๖ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทพสถิต
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอเทพสถิต
๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาภายในตาบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน
ตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด”
ตาบลห้วยยายจิ๋วตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพติด”

10,000
20,000
300,000
500,000

๑8 ค่าวัสดุกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านใน
ตาบลห้วยยายจิ๋ว

19 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี 80,000
ลอยกระทง

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมห่วงใยผู้สูงอายุ

รวม ๒0 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000

350,000
๑๑,05๓,๖๗๐

กองสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๓ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V.
รวม 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,156,80๐

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการใน
6,720,000
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ 102,000
H.I.V.
งบประมาณทั้งสิ้น
๑3,978,800

-๑4กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
(บาท)
๑ โครงการบริหารจัดการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ 100,000
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒ อุดหนุนสาหรับโครงการตามปณิธาน
อุดหนุนสาหรับโครงการตามปณิธาน
440,000
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือโครงการ ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หรือ
ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
๓ จัดซื้อถังขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จานวน
200,000
222 ถังๆ ละ
900 บาท
๔ จัดซื้อทรายอะเบท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะเบทกาจัดยุงลาย
100,000
จานวน 22 ถัง
๕ จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่นกาจัดยุงลาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นกาจัดยุงลาย
32,500
จานวน 25 ขวด
๖ จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
54,000
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า จานวน
1,800 ตัวๆ ละ 30 บาท
๗ จัดซื้อยาคุมกาเนิดสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาคุมกาเนิด
14,000
สัตว์ จานวน 400 ขวด
๘ จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดนก
20,000
จานวน 30 ขวด
๙ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
59,000
ควัน จานวน 1 เครื่อง
๑๐ โครงการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย
จัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน
รวม ๑๐ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
๑,๐๑๙,๕๐๐
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

๑๗สรุป

- ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาตาบลห้าปี พ.ศ.2561-2565
- โครงการที่ดาเนินการ
- งบประมาณรวมทั้งสิ้น

จานวน 113 โครงการ
จานวน 58,607,570 บาท
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