รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.25๖2 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 กำหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบั ติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
บัดนี้ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ ด ำเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ งขอรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานต่ อ สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
ห้วยยายจิ๋วดังต่อไปนี้
งบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๖๕๒
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 570 เมตร
206,000
สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยทำการถมดินและบดอัดผิว
จราจร ลงดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 224 ลบ.ม.
พร้อมบดอัด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด0.80x1.00 จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน
ก่อสร้างกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบกำหนด

2 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายใน
พื้นที่เขตหมู่บ้านห้วยยายจิ๋วโดยการปรับ
เกรดบดอัดผิวจราจรบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร โดยการ
ปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมแล้วบดอัดแน่น
รายละเอียดตามแบบกำหนด

3 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายการเกษตร
(สายประปา) บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร
โดยทำการปรับเกรดรื้อและถมดินพร้อมบดอัดคัน
ทางเดิม ลงหินคลุกผิวจราจร ปริมาณไม่น้อยกว่า
140 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบกำหนด

4 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายการเกษตร
(สายตะวันออก) บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 295 เมตร โดยทำ 132,000
การปรับเกรดรื้อและบดทับคันทางเดิม ลงหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า จำนวน 147.50 ลบ.ม.
พร้อมบดอัดแน่นบริเวณที่กำหนด รายละเอียดตาม
แบบกำหนด

5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร
โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดิน
ลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.บดอัด วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x1.00 จำนวน 1
แถวๆละ 7 ท่อน ก่อสร้างกำแพงปากท่อ
รายละเอียดตามแบบกำหนด

92,000

170,000

202,000

-๒ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
164 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-202

๗ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังการเกษตรบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
248,000
โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ถมดิน
บดทับเสริมระดับคันทางลงดินลูกรังปริมาณไม่น้อย
กว่า 500 ลบ.ม.บดอัดแน่นตามจุดที่เสียหาย
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด0.60x1.00
จำนวน 3 แถวๆละ 7 ท่อน ก่อสร้างกำแพงปากท่อ
รายละเอียดตามแบบกำหนด

๘ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในพื้นที่เขต
หมู่บ้าน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 680 เมตร โดยทำการ
ปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมแล้วบดอัดแน่น
รายละเอียดตามแบบกำหนด

50,000

๙ ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายการเกษตรบ้านโคกรัง
หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร สูงเฉลี่ย
0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 130 ลบ.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ
ละ 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ
รายละเอียดตามแบบกำหนด

116,000

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
164 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-202

97,600

๑๑ ซ่อมแซมปรับเกรดถนนดินและลูกรังในเขต
พื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,330 เมตร
โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร
รายละเอียดตามแบบกำหนด

98,000

๑๒ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสาย
บ้านวังคมคายไปบ้านวังอ้ายคง บ้านวังคมคาย
หมู่ที่ 6

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า
225 ลบ.ม.โดยทำการปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิม
และบดอัด ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
ยาว 450 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบกำหนด

๑๓ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน
บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร ลงหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 111 ลบ.ม.หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมและบดอัด
รายละเอียดตามแบบกำหนด

97,600

201,000

99,000

-๓ที่

โครงการ

๑๔ ก่อสร้างผิวจราจรถนนหินคลุกสายการเกษตร
(สายไปบ้านประดู่งาม) บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7
๑๕
๑๖

๑๗
๑๘

๑๙
๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,000
บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7
เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ก่อสร้างผิวจราจรถนนหินคลุกสายการเกษตร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
(ไปบ้านคลองสระแก้ว) บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมปรับเกรดถนนดินและลูกรังในเขตพื้นที่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,000
หมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8
เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายการเกษตร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย
บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9
0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ
ละ 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมถนนดินและลูกรังในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,180
บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9
เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดอัดแน่นผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 172.50 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
392 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบท
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร
ซอยที่ 1 บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 172.50 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร
ซอยที่ 2 บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด

งบประมาณ
(บาท)
223,900

73,000
223,900

73,000
213,000

87,000
154,000

146,000

154,000

147,000

-๔ที่

โครงการ

๒๔ ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายการเกษตร
(สายสวนยาง) บ้านหินราง หมู่ที่ 12

๒๕ ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านหินราง (สายไปหนอง
กระโจม) บ้านหินราง หมู่ที่ 12

๒๖ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน บ้านหินเพิง
พัฒนา หมู่ที่ 13
๒๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13
๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14
๒๙ ปรับปรุงถนนหินคลุกในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14
๓๐ ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายหิน
ดาดบอน บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15
๓๑ ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก
บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15
๓๒ ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน
บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16

รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย
0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ
ละ 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.วางท่อ คสล.ขนาด
0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบ
กำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร ลง
หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมและ
บดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,300
เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดอัดแน่นผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
352 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-202
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลง
หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมและ
บดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร ลง
หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 172.50 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร ลง
หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 162.50 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 317 เมตร ลง
หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 158.50 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร บดอัดพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
0.60 จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพง
ปากท่อ รายละเอียดตามแบบกำหนด

งบประมาณ
(บาท)
158,000

141,000

201,500

95,000
214,700

89,000

154,000

145,000

153,000

-๕-๕ที่

โครงการ

๓๓ ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวัง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 16

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร ลง
ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 155 ลบ.ม.หนาเฉลี่ย
0.10 เมตรบดอัดพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
0.60 จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพง
ปากท่อ รายละเอียดตามแบบกำหนด
๓๔ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนหินคลุก
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร
บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร บดอัดวางท่อ คสล.ขนาด
0.60 จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพง
ปากท่อ รายละเอียดตามแบบกำหนด
๓๕ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนลูกรัง สายการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร ลง
บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17
ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจรเดิมและ
บดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
๓๖ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 190 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บดอัดวางท่อ คสล.ขนาด
0.80 จำนวน 8 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพง
ปากท่อ รายละเอียดตามแบบกำหนด
๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
160 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.-2-202
๓๘ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร
(สายที่1)บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
๓๙ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 277 เมตร
(สายที่ 2)บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 110.80 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
๔๐ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร
(สายที่ 1)บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
๔๑ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 278 เมตร
(สายที่ 2)บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 111.20 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด

งบประมาณ
(บาท)
147,000

212,000

88,000

203,000

97,600

201,000

99,000

201,000

99,000

-๖ที่

โครงการ

๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21
๔๓ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านประสพโชค
หมู่ที่ 21
๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
บ้านโนนสน หมู่ที่ 22
๔๕ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้าน
บ้านโนนสน หมู่ที่ 22
รวม ๔๕ โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
149,000

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
245 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-202
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 335 เมตร 150,000
ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 167.50 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิวจราจร
เดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
198,200
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
325 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-202
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 225 เมตร 100,000
ลงหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการปรับเกรดรื้อผิว
จราจรเดิมและบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด
งบประมาณทั้งสิ้น
๖,๖๐๐,๐๐๐

-๗งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่

โครงการ

๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.๑๓๙-๐๐๑ สายบ้านวังคมคาย-บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์
๒ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.๑๓๙-๐๐๒ สายบ้านวังสมบูรณ์-บ้านหินราง
๓ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว
รวม ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว ๒,๑50 เมตร
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด

งบประมาณ
(บาท)
๕,๖๔๙,๐00

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว ๒,๕50 เมตร ๖,๗๐๑,๐00
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
๓๐,๗๐๐
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จำนวน ๑ ชุด
งบประมาณทั้งสิ้น
๑๒,๓๘๐,๗๐๐

-๘บัญชีโครงการงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่

โครงการ

๑ ซ่อมแซมสันหูฝายน้ำล้นบริเวณน้ำกัดเซาะ
ห้วยวังตาลาด บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔

๒

๓
๔
๕

๖

๗

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1๕๒,000

ถมดินซ่อมแซมสันหูฝายน้ำล้นบริเวณน้ำกัดเซาะ
กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย
๓.๕๐ เมตรหรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.
พร้อมงานหินเรียงยาแนวด้วยคอนกรีต ยาว ๔๒
เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตรหรือปริมาตรหินใหญ่
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.เทคอนกรีตทับหน้า
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะบ้านคลองสระแก้ว ทำการขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง
๓๑,๓๐๐
หมู่ที่ 1๗
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๑.๖๐
เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมสันฝายน้ำล้น บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๘ ทำการเทคอนกรีตซ่อมแซมจุดแตกร้าว ขนาดกว้าง
๔๒,000
๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบกำหนด
ขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำคลองห้วยยายจิ๋ว
ทำการขุดลอกตะกอนโคลน วัชพืช ยาว ๒๖๐
๙๐,๘๐๐
บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๔๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบกำหนด
ซ่อมแซมถนนและลานจอดรถลงหินคลุกภายใน ซ่อมแซมถนนและลานจอดรถลงหินคลุกภายใน
๗๙,๔๐๐
ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชนพร้อมปรับเกลี่ย ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบกำหนด
ปรับปรุงพื้นที่ลานจุดบริการประชาชนและถนน ปรับปรุงพื้นที่ลานจุดบริการประชาชนและถนน
๒๐๑,๑๐๐
ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ห้วยยายจิ๋ว
(พร้อมหน้างาน) ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐
ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบกำหนด
จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน
๑๒๐,๐๐๐
๑,๐๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมผิวถนนชำรุดเป็นหลุมเป็น
บ่อในหมู่บ้านทั่วทั้งตำบล
รวม ๗ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
๗๑๖,๖๐๐

-๙บัญชีโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่

โครงการ

1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 22

2 ก่อสร้างถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
บ้านโนนสง่า
3 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม

5 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
496,000

ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึง
หมู่ที่ 22 โดยจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับเกรดผิว
จราจรถนนดินและลูกรัง โดยจ้างหมารถมอเตอร์เกรด
เดอร์และรถบรรทุกน้ำอย่างละ 1 คัน เพื่อปรับเกรด
ผิวจราจร จำนวน 198 ชัว่ โมง เส้นทางดำเนินการ
ตามรูปแบบรายการกำหนด
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร ความสูงรวม 195,000
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,750 ตารางเมตร
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกรังไปบ้านโนนสง่า
467,000
โดยการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตารางเมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,175 ลบ.ม.พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน และ
ก่อสร้างกำแพงปากท่อ 2 ด้าน
ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร สายบ้านประดู่งาม
498,000
ไปบ้านคลองสระแก้ว โดยการลงดินลูกรังเสริมผิว
จราจรบดอัดแน่นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,690
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,450 ตารางเมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,345 ลบ.ม.
ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำ
376,000
วังตาลาดถึงทางแยกบ้านหินราง โดยการลงดินลูกรัง
เสริมผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,150 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,279.20 ลบ.ม.
ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร สาย 3 แยกไปเขื่อน
491,000
ลำคันฉู-สามแยกไปบ้านโคกตะเมา โดยการลงดิน
ลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตรหรือปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,325 ลบ.ม.

-๑๐ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
491,000

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค ซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหลังหมู่บ้านประสพโชค
ไปทางบ้านหนองจะบก โดยการลงดินลูกรังเสริม
ผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,545
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,725 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,272.5 ลบ.ม.วางท่อ คสล.ขนาดÆ0.60
เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน พร้อมก่อสร้าง
กำแพงปากท่อ
8 ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากหลังหมู่บ้านเมืองทอง
498,000
บ้านเมืองทอง
ไปทางบ้านหนองผักบุ้ง(คุ้มหินกอง) โดยการลงดิน
ลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 12,375 ตารางเมตรหรือปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,237.50 ลบ.ม.วางท่อ คสล.ขนาด
Æ0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ7ท่อนพร้อม
ก่อสร้างกำแพงปากท่อ
9 ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร หมู่ที่ 18
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองผักบุ้งไปบ้าน 433,000
บ้านหนองผักบุ้ง
หินราง โดยการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,715 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,575 ตารางเมตร
หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,286.25 ลบ.ม.
วางท่อ คสล.ขนาดÆ0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ
7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ
10 ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร หมู่ที่ 16
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านวังสมบูรณ์ถึงสาม
433,000
บ้านวังสมบูรณ์
แยกสายหนองผักบุ้งหินราง โดยการลงดินลูกรังเสริม
ผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000
ตารางเมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,350
ลบ.ม.
11 ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร หมู่ที่ 6
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านวังคมคายไปทางแยก 498,000
บ้านวังคมคาย
วังอ้ายคงเข้าด้านหลังบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ โดยการ
ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00
เมตร ยาว 2,690 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 13,450 ตารางเมตรหรือปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,345 ลบ.ม.

-๑๑ที่

โครงการ

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย

งบประมาณ
(บาท)
ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตรสายบ้านยางเตี้ยถึงสาม 482,000
แยกหนองขี้เถ้า โดยการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรบด
อัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
รายละเอียดโครงการ

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโบสถ์ไปสามแยก
417,000
ทางรถไฟประสพโชค โดยการลงดินลูกรังเสริมผิว
จราจรบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
11,250 ตารางเมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,125 ลบ.ม.
14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังบายศรีไปคุ้มมาบ
498,000
นางาม โดยการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรบดอัดแน่น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร
หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,100 ลบ.ม.และ
ทำการถมดินเสริมระดับคันทางระยะทาง 200 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และก่อสร้าง
กำแพงปากท่อ
15 ขุดลอกลำห้วยตักตาด
บูรณะขุดลอกลำห้วยตักตาดโดยทำการถางป่า ลอก
486,000
ตะกอนดิน วัชพืช ช่วงบริเวณบ้านประสพโชคไปด้าน
ทิศตะวันออก ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 14.00
เมตร ระยะทางยาว 986 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากระดับ
ดินเดิมท้องคลองไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรหรือปริมาตร
งานขุดไม่น้อยกว่า 12,584 ลบ.ม.พร้อมแต่งคันดิน
ท้อง 2 ด้าน
16 ขุดลอกลำห้วยสีเสียด
บูรณะขุดลอกลำห้วยสีเสียดช่วงจากหน้าฝาย
485,000
บ้านประดู่งาม โดยทำการถางป่า ลอกตะกอนดิน
วัชพืช ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร
ระยะทางยาว 840 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากระดับดิน
เดิมท้องคลองไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือปริมาตร
งานขุด ไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดิน
ทั้ง 2 ด้าน

-๑๒ที่

โครงการ

17 ขุดลอกลำห้วยยางสาย

18 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง

รวม ๑๘ โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
396,000

บูรณะขุดลอกลำห้วยยางสายช่วงจากหลังฝายหนอง
กระโจมไปทางทิศเหนือบ้านหนองผักบุ้ง โดยทำการ
ถางป่า ลอกตะกอนดิน วัชพืช ขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 14.00 เมตร ระยะทางยาว 790 เมตร ขุดลึก
เฉลี่ยจากระดับดินเดิมท้องคลองไม่น้อยกว่า 1.00
เมตรหรือปริมาตรงานขุดไม่น้อยกว่า 10,270 ลบ.ม.
พร้อมแต่งคันดินทั้ง 2 ด้าน
ก่อสร้างคลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยทำการถาง 360,000
ป่า ขุดลอกดิน วัชพืช ขนาดปากคลองกว้าง 3.004.00 เมตร ระยะทางยาว 1,820 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย
1.00-2.00 เมตรหรือปริมาตรงานขุดไม่น้อยกว่า
4,600 ลบ.ม.พร้อมแต่งคันดินทั้ง 2 ด้านและทำการ
วางท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด
ยาวรวม 70 เมตร ก่อสร้างบ่อพักท่อจำนวน 1 จุด
ตามรูปแบบ
งบประมาณทั้งสิ้น
๘,๐๐0,000

-๑๓งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานปลัด
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

๑ โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล

๒

๓

๔

๕

การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เช่น เทศกาล
สงกรานต์,เทศกาลปีใหม่ และหมายความรวมถึง
การซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เป็น
ต้น
โครงการปลูกทานตะวัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกทานตะวัน เช่น
ค่าจัดเตรียมพื้นที่,ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าจ้างคนปลูก,
ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น
โครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ
ได้รับบริการจาก อบต.ห้วยยายจิ๋ว เช่น การรับ
ชำระภาษี การได้รับคำปรึกษาจาก อบต.เป็นต้น
โครงการพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์หรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริหรือพระราช
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เสาวนีย์หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
เตรียมพื้นที,่ ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคนดูแล
บำรุงรักษา,ค่าจัดทำคอกล้อมต้นไม้,ค่าถากถางวัชพืช
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต
รวม ๕ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
185,000

100,000

300,000

100,000

30,000

๗๑๕,๐๐๐

กองคลัง
งบประมาณ
(บาท)
๑ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี 100,000
และทะเบียนทรัพย์สิน
รวม ๑ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
100,000
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

กองช่าง
งบประมาณ
(บาท)

๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม ๑ โครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ
๑ โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๒ โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ)
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์,ทราย,ไม้ ๒00,000
ต่างๆ, น้ำมันทาไม้,ทินเนอร์,แปรงทาสี,ปูนขาว,อิฐ
ฯลฯ เป็นต้น
-๑๔- งบประมาณทั้งสิ้น
๒00,000
รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว
การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 100,000
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว
โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
การจัดโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
60,000
ด้วยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง การจัด
นิทรรศการสร้างสรรค์สำหรับครู ผู้ปกครองเด็ก
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 1,053,500
เด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว
เล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215
คนจำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา 365,500
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)
เด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน 5 ศูนย์ จำนวน
215 คนๆ ละ 1,700 บาท
ค่าหนังสือเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43,000
ตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215
คนๆ ละ 200 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
43,000
เด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน
215 คนๆ ละ 200 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
64,500
เด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน
215 คนๆ ละ 300 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์
92,450
พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์
จำนวน 215 คนๆ ละ 430 บาท
โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม).ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก 391,300
เล็กตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215
คน จำนวน 260 วัน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนใน 2,331,420
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน
จำนวน 1,281 คน จำนวน 260 วัน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายใน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด 5,124,000
ตำบลห้วยยายจิ๋ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

๑๓ เงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอำเภอเทพสถิต

ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 8 โรงเรียน
จำนวน 1,281 คน จำนวน 200 วันๆละ 20บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติอำเภอเทพสถิต

5,000

-๑๕กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
งบประมาณ
(บาท)
เงินอุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อพญาแลและงาน 10,000
จังหวัดชัยภูมิ
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ
อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล
20,000
ห้วยยายจิ๋ว ในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียน
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
300,000
เทพสถิต
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน
500,000
ตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด”
ตำบลห้วยยายจิ๋วตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพติด”
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 30,000
มวลชน"อำเภอเทพสถิต"
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน"อำเภอเทพสถิต"
ค่าวัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในตำบล 100,000
ห้วยยายจิ๋ว
โครงการจัดขบวนรถบุปผชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดขบวนรถ
30,000
บุปผชาติ เพื่อเข้าร่วมพิธีวันเปิดงานท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม
โครงการประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี
80,000
ลอยกระทง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม 350,000
ห่วงใยผู้สูงอายุ
รวม ๒๒ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
๑๑,๑๑๓,๖๗๐
โครงการ

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

รายละเอียดโครงการ

กองสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๓ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V.
๔ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี

งบประมาณ
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบล 7,156,80๐
ห้วยยายจิ๋ว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการในตำบล 6,720,000
ห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ
102,000
H.I.V.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
50,000
รายละเอียดโครงการ

๕ โครงการจัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน
๖ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
นางบัวออม ลงเย ราษฎรหมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง

อาชีพสตรีในตำบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งและอบรม
ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว
เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยนางบัวออม ลงเย ราษฎรหมู่ที่ ๕
บ้า-๑๖นโคกรัง

100,000
๖,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม(ต่อ)
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

๗ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
นายมา ชนะชัย ราษฎรหมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม

งบประมาณ
(บาท)
๖,๐๐๐

เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยนายมา ชนะชัย ราษฎรหมู่ที่ ๘
บ้านประดู่งาม
๘ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้เพื่อซ่อมแซม
๖,๐๐๐
นายโสพิษ ทับทิม ราษฎรหมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า ที่อยู่อาศัยนายโสพิษ ทับทิม ราษฎรหมู่ที่ ๑๙
บ้านโนนสง่า
๙ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อ
๓๐,๐๐๐
นางแต่ง พริ้งเพชร ราษฎรหมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนางแต่ง พริ้งเพชร ราษฎรหมู่ที่
๖ บ้านวังคมคาย
รวม ๙ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
๑๔,๑๗๖,๘๐๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

๑ โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒ อุดหนุนสำหรับโครงการตามปณิธาน
อุดหนุนสำหรับโครงการตามปณิธาน ศาสตราจารย์ 440,000
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือโครงการ อัครราชกุมารี หรือโครงการตามพระราชดำริด้าน
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
สาธารณสุขอื่นๆ
๓ จัดซื้อถังขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 222 ถังๆ ละ 200,000
900 บาท
๔ จัดซื้อทรายอะเบท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะเบทกำจัดยุงลาย
100,000
จำนวน 22 ถัง
๕ จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
32,500
จำนวน 25 ขวด
๖ จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด
54,000
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน
1,800 ตัวๆ ละ 30 บาท
๗ จัดซื้อยาคุมกำเนิดสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาคุมกำเนิดสัตว์ จำนวน 400 ขวด
14,000
๘ จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดนก
20,000
จำนวน 30 ขวด

๙ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
๑๐ โครงการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย
รวม ๑๐ โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน
59,000
1 เครื่อง
จัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน
งบประมาณทั้งสิ้น
๑,๐๑๙,๕๐๐
-๑๗-

สรุป

- ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2553-2555
- โครงการที่ดำเนินการ
จำนวน 49 โครงการ
- งบประมาณรวมทั้งสิ้น
จำนวน 20,239,140.56 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

