แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ
จังหวัดลาพูน

1

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานการคลัง
1.3 แผนงานรักษาความสงบ
รวม
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
3. ยุทธศาตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การเกษตร ผังเมือง การใช้ทดี่ นิ
3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการทัง้ หมด โครงการทัง้ หมด
โครงการ กิจกรรม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทัง้ หมด

4
2
7
13

4
2
7
13

30.77%
15.38%
53.85%
100%

1,330,000
50,000
368,000
1,748,000

76.09%
2.86%
21.05%
100.00%

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

4
7
11

4
7
11

36%
63.64%
100%

3,218,000
2,807,599
6,025,599

53.41%
46.59%
100.00%

กองช่าง
กองช่าง

2
5
7

2
5
7

28.57%
71.43%
100.00%

50,000
150,000
8,833,198

0.57%
1.70%
2.26%

สานักปลัด
สานักปลัด

1

2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.3 แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
รวม
7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
7.2 แผนงานระดับก่อวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
รวมทัง้ สิ้น 7 ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการทัง้ หมด โครงการทัง้ หมด
โครงการ กิจกรรม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทัง้ หมด

8
6
7
21

8
6
7
21

38.10%
85.71%
33.33%
157.14%

350,000
368,000
696,000
1,414,000

24.24%
26.03%
21.21%
71.48%

สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา

4

4

100.00%

150,000

100.00%

สานักปลัด

4

4

100.00%

150,000

100.00%

0

0

0

0

0

2
7
9
43

2
7
9
43

22.22%
77.78%
100.00%
100%

150,000
5,671,800
5,821,800
10,243,399

22.22%
77.78%
100.00%
100%

2

กองการศึกษา
กองการศึกษา

1

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานการคลัง
1.3 แผนงานรักษาความสงบ
รวม
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
3. ยุทธศาตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การเกษตร ผังเมือง การใช้ทดี่ นิ
3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการทัง้ หมด โครงการทัง้ หมด
โครงการ กิจกรรม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทัง้ หมด

4
2
7
13

4
2
7
13

30.77%
15.38%
53.85%
100%

1,330,000
50,000
368,000
1,748,000

76.09%
2.86%
21.05%
100%

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

4
7
11

4
7
11

36%
63.64%
100%

3,218,000
2,807,599
6,025,599

53.41%
46.59%
100%

กองช่าง
กองช่าง

2
5
7

2
5
7

28.57%
71.43%
100%

50,000
150,000
200,000

25.00%
75.00%
100%

สานักปลัด
สานักปลัด

1

2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.3 แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
รวม
7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
7.2 แผนงานระดับก่อวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
รวมทัง้ สิ้น 7 ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการทัง้ หมด โครงการทัง้ หมด
โครงการ กิจกรรม
8
6
7
21

8
6
7
21

38.1%
28.6%
33.3%
100%

4

4

4

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทัง้ หมด

350,000
368,000
696,000
1,414,000

38.10%
26.03%
33.33%
97.45%

สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา

100.00%

150,000

100.00%

สานักปลัด

4

100%

150,000

100%

0

0

0

0

0

2
7
9
43

2
7
9
43

22.22%
77.78%
100%
100%

150,000
5,671,800
5,821,800
10,243,399

22.22%
77.78%
100%
100%

2

กองการศึกษา
กองการศึกษา

3

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการลือกตั้งท้องถิน่
สานักปลัด
จัดการเลือกตั้งท้องถิน่
850,000 อบต.ห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 13/109
2 โครงการจัดงานหรือกิจรรมซึ่งแสดงออก จัดงานวันสาคัญของชาติ
ถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา และ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 13/109
3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และ เจ้า หน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาบ อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า
13/109

1. ดาเนินการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการจัดการ
บริหารองค์กรที่ดีและ
งานกิจการสภา
2. ศึกษาดูงานจาก
สถานที่จริง

80,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด

200,000 อบต.ห้วยยาบ งานทรัพยากร
และสถานที่ดู บุคคลสานักปลัด
งาน
ภายในประเทศ
ไทย

3

แบบ ผด.02

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ

4 งานรัฐพิธแี ละราชพิธี
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 14/109
รวม

สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดงานรัฐพิธแี ละราชพิธี
200,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทั่วไป

4 โครงการ

1.2 แผนงานบริหารคลัง
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สิน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 30/109
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและเพิ่ม อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ คลังและเพิม่ ประสิทธิภาพ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 31/109
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
รวม

2 โครงการ

1,330,000

200,000 อบต.ห้วยยาบ

กองคลัง

50,000 อบต.ห้วยยาบ

กองคลัง

250,000

4

5

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
20,000 อบต.ห้วยยาบ
งานป้องกันฯ
ปัญหาอาชญากรรม
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 31/109
1.3 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
2 โครงการปรับปรุงอาคารอพปร.
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 36/109

118,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 37/109

20,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 37/109

50,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

5

แบบ ผด.02

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

1.3 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
30,000 อบต.ห้วยยาบ
และหมอกควัน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 38/109

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 39/109

80,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
หน่วยกูช้ ีพ กูภ้ ยั ฯลฯ

50,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 37/109
รวม
7 โครงการ

368,000

6

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

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
1 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมาจัดเก็บขยะ ขนถ่ายขยะ 1,200,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานสาธารณสุข
และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลในเขตอบต.ห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า
38/109
2 โครงการติดตั้งกล้องวงจร ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสี่
ปิด บริเวณสี่แยกบ้านก้าง แยกบ้านก้าง

468,000 สี่แยกบ้านก้าง ต.ห้วย
ยาบ

กองช่าง/งาน
ป้องกันฯ

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า
90/109
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในอบต.ห้วยยาบ
อบต.ห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า
90/109

300,000

อบต.ห้วยยาบ

7

กองช่าง

8

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
4 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
อาเภอบ้านธิ
เข้าดอยงุ้ม หมู่ 8
2. ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า
ไฟฟ้า
90/109
รวม
4 โครงการ

ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ 8 ห้วยไซใต้

750,000

อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่าง
กองช่าง

3,218,000

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 1 เมรุ 500,000 หมู่ที่ 11 บ้านป่าลาน
1 ก่อสร้างเมรุเผาศพ

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่าง

2 ก่อสร้างเมรุเผาศพ

คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 1 เมรุ

500,000 หมู่ที่ 10 บ้านป่าก้าง

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 นายถนอม
ตั้งแต่ข้างบ้านนายกังวาน
ปาลี ถึง บ้านนายอุทัย หมู่
13

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
110.00 เมตร หนา 0.15
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
440.00 ตารางเมตร

264,000 หมู่ 13 บ้านห้วยไซ
ใหม่พัฒนา

กองช่าง

8

9

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เหล็ก ซอยบ่อนไก่ ตั้งแต่ ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว
ปากซอยข้างบ้านนาย
124.00 เมตร หนา 0.15
ประมวล อินตายวง บ้าน หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
นาวสาวมาลัย ปาลี หมู่ 9 434.00 ตารางเมตร
- หมู่ 14
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ
หมู่ 4 - บ้านห้วยไซกลาง
หมู่ 9 (ซอยฟาร์มนาย
เจียม)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
210.00 เมตร หนา 0.15
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
630.00 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
263,999 หมู่ 9 บ้านห้วยไซ
กลาง - หมู่ 15 บ้าน
ห้วยไซสุขสวัสดิ์

378,000 บ้านห้วยไซเหนือ หมู่
4 - บ้านห้วยไซกลาง
หมู่ 9 (ซอยฟาร์มนาย
เจียม)

9

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่าง

กองช่าง

10

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้า
หมู่ 6 สันพระเจ้าแดง
ซอย 4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทิศ
ตะวันออก ทล. 1147 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
98.00 เมตร หนา 0.15 หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 294.00
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร (ขอบใน)
ลึก 0.40 เมตร ยาว 98.00
เมตร

430,000 บ้านสันพระเจ้าแดง
หมู่ 6 ซอย 4

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลาเหมืองแม่
ลาน ตั้งแต่ รพ.สต.บ้าน
ห้วยไซ ถึง สามแยกแม่
จันทร์แก้ว ปาลี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา
0.15 หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 630.00 ตารางเมตร ช่วงที่
2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา
0.15 หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 480.00 ตารางเมตร

471,600 สายลาเหมืองแม่ลาน
เชื่อม หมู่ 9, หมู่ 15 ,
หมู่ 14

กองช่าง

รวม

7 โครงการ

2,807,599

ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ

10

11

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
3. ยุทธศาตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดนิ
3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
อบรมการปลูกพืชสมันไพร
1 โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและ
20,000 อบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
กาจัดศัตรูพืช ผักสวนครัวรั้วกินได้
พืชผักสวนครัวต่างๆ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 99/109
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
อบต. ห้วยยาบ พ่อค้า
นักเรียน พ่อค้า นักเรียน
นักศึกษา และประชาชน
ตาบลห้วยยาบ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 99/109

30,000

อบต.ห้วยยาบ

11

งานเกษตร

12

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

3. ยุทธศาตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดนิ
3.2 แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
1 โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม
กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับ
15,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 100/109
อุทยานแม่ตะไคร้ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
อบต.ห้วยยาบ นักเรียน
นักศึกษา ภาครัฐและเอกชน
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 100/109

ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงงาน พ่อค้า นักเรียน
นักศึกษา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.ห้วยยาบ
และประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

15,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร

12

13

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์
30,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
พอเพียงตาบลห้วยยาบ (ศูนย์พ่อดอยหมัด) เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 101/109
ตาบลห้วยยาบ หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน พ่อค้า
นักเรียน นักศึกษา กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
อบต.ห้วยยาบ ผู้ที่สนใจ

ลาดับ

โครงการ

4 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
ฝึกอบรมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วยยาบ ศูนย์ฯ ในการถ่ายทอด
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 101/109
ความรู้เทคโนโลยีด้านการ
เกษตร
คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร

70,000

13

14

3.2 แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ลาดับ

โครงการ

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 102/109

รวม

5 โครงการ

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
กิจกรรมปลูกรักษาต้นไม้หา 30,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
ยาก ในตาบลห้วยยาบ
ร่วมกับหัวหน้าราชการ
พนักงาน พ่อค้า ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
150,000

14

15

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 74/109

ลาดับ

โครงการ

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
30,000 อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ของเด็กและเยาวชนตาบลห้วยยาบ และศึกษาดูงาน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 74/109

50,000

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้สูงอายุตาบลห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 75/109

เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

120,000

4 โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตาบล
ห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 75/109

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
มหกรรมผู้สูงอายุ

50,000

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน

15

16

แบบ ผด.02

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ผู้สูงอายุตาบลห้วยยาบ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 76/109
อายุตาบลห้วยยาบ

ลาดับ

โครงการ

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
30,000 อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สตรีตาบลห้วยยาบ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
ตาบลห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 76/109

20,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

7 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 77/109

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาสตาบลห้วยยาบ

20,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพราษฏร

30,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

8 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
การพัฒนาสตรีและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความยากจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 77/109
รวม
8 โครงการ

350,000

16

17

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งานกฎหมาย
และคดี

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
1 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานองค์การ คัดเลือกบุคคลกรดีเด่นที่มีคุณธรรม
บริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
และการให้บริการประประชาชน
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประประชาชนดีเด่น
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 91/109

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
3,000 อบต.ห้วยยาบ

2 โครงการประชุมประชาคม ผู้นาชุมชน จัดชุมประชาคมผู้นาชุมหมู่บ้าน
ผู้แทนชุมชน
ผู้นาชุมชน ผู้แทนชุมชน ฯลฯ
และจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 92/109
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ฯ
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราช
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ราชการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 92/109

10,000 อบต.ห้วยยาบ

งานนโยบาย
และแผน

10,000 อบต.ห้วยยาบ

งานกฎหมาย
และคดี

ลาดับ

โครงการ

17

18

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
4 โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
ของประชาชน ทั้งในด้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สาธารณภัย การส่งเสริสุขภาพชีวติ
โรคติดต่อหรือระงับโรคระบาด
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 93/109

ลาดับ

โครงการ

5 โครงการเสริมสร้างความรู้
เสริมสร้างความรู้ เรื่องประชาธิปไตย
เรื่องประชาธิปไตย กฎหมาย
กฎหมาย การเลือกตั้งและการมี
การเลือกตั้งและการมีส่วนรวมของ ส่วนรวมของประชาชน
ประชาชน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 93/109
6 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
บ้านธิ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 93/109
รวม

6 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ห้วยยาบ

5,000 อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งานป้องกันฯ

งานกฎหมาย
และคดี

1. อุดหนุนการจัดงานพระนางจาม
เทวีและกาดชาติจังหวัดลาพูน

20,000

จังหวัดลาพูน

สานักปลัด

2. อุดหนุนอุดหนุนการจัดงานลาไย

20,000
368,000

จังหวัดลาพูน

สานักปลัด

18

19

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบลต้านจัดการแข่งขันกีฬาสากลพื้นบ้าน เพื่อ 200,000 ตาบลห้วยยาบ
ยาเสพติด
เด็กเยาวชนและประชาชนในตาบลห้วย
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 94/109
ยาบ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาออกกาลังกายห่างไกล
นาเสพติด
2 โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 94/109

กิจกรรมจัดทาซุ้มประตูป่าและการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบต่อไป

30,000 วัดพระธาตุดอย

3 โครงการประเพณีเตียวขึน้ ดอยงุ้ม
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 95/109

กิจกรรมแห่เครื่องสักการะถวายแก่ครู
บาเจ้าศรีวชิ ัย เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีและเพื่อการสืบทอดประเพณี

30,000

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ห้างบาตร

19

กู่บรรจุอฐั ิครู
บาเจ้าศรีวิชัย
ดอยงุ้ม ม.8
บ้านห้วยไซใต้

แบบ ผด.02

กองการศึกษา

20

สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
กิจกรรมจัดทาซุ้มประตูป่าและการ
300,000 พื้นที่ภายใน
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอด
ตาบลห้วยยาบ
จนภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบต่อไป

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองการศึกษา

กิจกรรมการสรงน้าพระธาตุ เพื่อสืบ
ทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้
คงอยูส่ ืบต่อไป

81,000

วัดในพื้นที่ต.
ห้วยยาบ
จานวน 13 แห่ง
และวัดพระธาตุ
หริภญ
ุ ชัย

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมแห่ถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 96/109
เป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้
คงอยูส่ ืบต่อไป

25,000

วัดในพื้นที่ต.
ห้วยยาบ
จานวน 13 แห่ง

กองการศึกษา

7 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 94/109

30,000 อบต.ห้วยยาบ

ลาดับ

โครงการ

4 โครงการประเพณียเี่ ป็ง
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 95/109

5 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 96/109

รวม

7 โครงการ

จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันนอกพื้นที่
เช่น ชุดนักกีฬา อุปกรณ์การแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

696,000

20

กองการศึกษา

21

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุข
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้/อบรม
20,000 เขตอบต. งานสาธารณสุข
กลิ่นเหม็นต่างๆในเขตพื้นที่ตาบล ชิงปฏิบัติการ การแก้ไข
ห้วยยาบ
ห้วยยาบ
ปัญหากลิ่นเหม็นต่างๆ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 68/109 ในพื้นที่ตาบลห้วยยาบ
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้/อบรม
ขยะ
เชิงปฏิบัติการ การป้องกัน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 69/109 และแก้ไขปัญหาขยะใน
พื้นที่ตาบลห้วยยาบ

50,000

เขตอบต. งานสาธารณสุข
ห้วยยาบ

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ขนึ้ ทะเบียน
พิษสุนัขบ้า
ประชากรสุนัขและแมว
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 69/109 ในตาบลห้วยยาบ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

เขตอบต. งานสาธารณสุข
ห้วยยาบ

21

22

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้/อบรม
30,000 เขตอบต. งานสาธารณสุข
ระบาด
เชิงปฏิบัติการ การป้องกัน
ห้วยยาบ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 70/109 และควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่
รวม
4 โครงการ
150,000

ลาดับ

โครงการ

22

23

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา และการกีฬา
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาใน
อปท.
สังกัดอปท.
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 46/109
2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ
ทางวิชาการ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 47/109
รวม
2 โครงการ

แบบ ผด.02

สถานที่ หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
50,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

100,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

150,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา และการกีฬา
7.2 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและ
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 56/109 เยาวชนเกิดการพัฒนารอบ
ด้านทุกด้านที่สมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สังคม สติปัญญา
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 56/109
3 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้้า
ส้าหรับศพด. และโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ

ก่อสร้างสระว่ายน้้า ส้าหรับ
ศพด. และโรงเรียนอนุบาล
อบต.ห้วยยาบ

แบบ ผด.02

สถานที่ หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
80,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

2,639,800 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

800,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 66/109
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนอนุบาล
ของโรงเรียนอนุบาล

ลาดับ

โครงการ

สถานที่ หน่วยงานที่ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
300,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 66/109
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์ศพด. และรร.อนุบาล
ศูนย์ศพด. และรร.อนุบาล

300,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 66/109
6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
โรงเรียน
อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 66/109
7 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหาร
(อาหารกลางวัน)
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

200,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

1,372,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

อยูใ่ นข้อบัญญัติ หน้า 67/109
รวม

7 โครงการ

5,691,800

25
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานที่
หน่วยงาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
ทีร่ ับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
2,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

1 ชุดโต๊ะพร้อมม้านั่ง
(ไม้)
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 19/109

จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมม้านั่ง
(ไม้) จานวน 1 ชุด

2 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 19/109

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้

8,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

3 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 19/109

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้

4,000 อบต.ห้วยยาบ งานทรัพยากรบุคคล

4 พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง
พร้อมติดตั้ง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 20/109

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 เครื่อง

9,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

5 จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว
ชนิดขาตั้ง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 20/109

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์
ขนาด 100 นิ้ว ชนิดขาตั้ง
จานวน 1 จอ

5,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป
28,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

6 โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 21/109

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV
แบบ Smart TV ขนาด
55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

สถานที่
หน่วยงาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
ทีร่ ับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
18,200 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

7 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 21/109
น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

6,500 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

8 เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบหัว จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 21/109
(Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

4,300 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทัว่ ไป

9 เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบหัว จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 21/109
(Ink Tank Printer) สามารถ
Printer,Copier,Scanner,
Fax จานวน 1 เครื่อง

7,500 อบต.ห้วยยาบ งานกฎหมายและคดี

36,500
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

ครุภัณฑ์

1 เครื่องเป่าลมสะพายหลัง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 40/109

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
จัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง
50,000 อบต.ห้วยยาบ
จานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดของครุภัณฑ์

2 เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบหัว จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 41/109
(Ink Tank Printer) สามารถ
Printer,Copier,Scanner,
Fax จานวน 1 เครื่อง

7,500 อบต.ห้วยยาบ

57,500
28

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานป้องกันฯ

งานป้องกันฯ

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
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานการศึกษา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง
ขนาด 13,000 บีทียู
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 49/109
พร้อมค่าติดตั้ง จานวน 1
เครื่อง

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
30,100 อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

150,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

2 เครื่องฟอกอากาศ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 62/109

เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อน
ย้ายได้ จานวน 9 เครื่อง

3 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 63/109

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จานวน 2 ตู้

11,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

4 โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 63/109

จัดซื้อโต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

20,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

5 กล้องวงจรปิด
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 63/109

จัดซื้อกล้องววงจรปิด บริเวณ
ภายในและภายนอก ศพด.
และรร.อนุบาล

200,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

411,100
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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
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานการศึกษา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

6 ระบบเครื่องเสียง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 63/109

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงใน
อาคารศพด. จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 64/109

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
All In One จานวน 2 ชุด

8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 65/109
หรือ LED ขาว-ดา จานวน 1
เครื่อง
9 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 65/109
ขนาด 800 VA จาวน 4
เครื่อง

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
30,000 อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

34,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

8,900 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

10,000 อบต.ห้วยยาบ

กองการศึกษา

82,900
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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
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานสังคมสังเคราะห์
ลาดับ

ครุภัณฑ์

1 ผ้าม่านกันแสง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 65/109

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อผ้าม่านกันแสง ชนิด
ผ้าม่านจีบรางเอ็ม ขนาด
3.00 x 1.60 จานวน 2 ชุด
0.92 x 1.90 จานวน 1 ชุด
3.00 x 1.60 จานวน 5 ชุด
1.60 x 1.60 จานวน 2 ชุด
0.92 x 1.90 จานวน 2 ชุด
2.30 x 2.16 จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง

สถานที่
หน่วยงาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
ทีร่ ับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
(บาท)
60,500 อบต.ห้วยยาบ งานพัฒนาชุมชน

60,500
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานเกษตร
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One
17,000 อบต.ห้วยยาบ
จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานเกษตร

2 เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 103/109

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 1 KVA จานวน 1
เครื่อง

5,800 อบต.ห้วยยาบ

งานเกษตร

3 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 102/109

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้

4,000 อบต.ห้วยยาบ

งานเกษตร

ลาดับ

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์ All in One
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 103/109

รายละเอียดของครุภัณฑ์

26,800
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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

33

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

ครุภัณฑ์

1 ตู้เอกสารบ้านเลื่อนกระจก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 73/109

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต มีชั้นวาง 3 ชั้น
จานวน 2 ตู้

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
8,000 อบต.ห้วยยาบ

8,000
33

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานสาธาณสุข

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
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
8,000 อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

1 เก้าอี้
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 86/109

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 2 ตัว

2 ตู้ล็อกเกอร์
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 86/109

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จานวน 2 ตู้

16,400 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

3 รถจักรยายนต์ ขนาด 120 ซีซี
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 88/109

จัดซื้อรถจักรยายนต์ ขนาด
120 ซีซี จานวน 1 คัน

54,300 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

4 เครื่องปัม๊ น้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 88/109

จัดซื้อเครื่องปัม๊ น้ามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบจุ่ม

4,800 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

5 กล้องวัดระดับ 24 เท่า
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 88/109

จัดซื้อกล้องวัดระดับ 24 เท่า
จานวน 1 กล้อง

22,000 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

6 เครื่องชั่งดิจิตอล
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 88/109

จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล

10,000 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

115,500
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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

