แผนดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำบ
ต.ห้วยยำบ อ.บ้ำนธิ จ.ลำพูน

1

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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. ยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการทั้งหมด โครงการทั้งหมด
โครงการ กิจกรรม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทั้งหมด

4
1
5
10

4
1
5
10

40%
10%
50%
100%

1,130,000
80,000
195,000
1,405,000

6.25%
1.56%
7.81%
15.63%

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

1
15
16

1
15
16

6.25%
93.75%
100%

1,300,000
5,922,212
7,222,212

1.56%
23.44%
25%

สานักปลัด
กองช่าง

1
5
6

1
5
6

16.67%
83.33%
100%

30,000
100,000
130,000

1.56%
7.81%
9.38%

สานักปลัด
สานักปลัด

1

2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.3 แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

จานวนโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการทั้งหมด โครงการทั้งหมด
โครงการ กิจกรรม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการทั้งหมด

8
5
5
18

8
5
5
18

44.4%
27.8%
27.8%
100%

260,000
141,000
256,000
657,000

12.50%
7.81%
7.81%
28.13%

สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ

4

4

100%

425,000

6.25%

สานักปลัด

รวม
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4

4

100%

425,000

6.25%

รวม

0

0

0%

4
6
10
64

4
6
10
64

40%
60%
100%
100%

7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
7.2 แผนงานระดับก่อวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
รวมทั้งสิน้ 7 ยุทธศาสตร์

2

130,000
2,283,400
2,413,400
12,252,612

6.25%
9.38%
15.63%
100.00%

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

3

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการลือกตั้งท้องถิ่น
สานักปลัด
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
850,000 อบต.ห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 23/109
2 โครงการจัดงานหรือกิจรรมซึ่งแสดงออก จัดงานวันสาคัญของชาติ
ถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา และ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 28/168
3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาบ

1. ดาเนินการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการจัดการ
บริหารองค์กรที่ดีและ
งานกิจการสภา
2. ศึกษาดูงานจาก
สถานที่จริง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

50,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด

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

3

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

4

ลาดับ

โครงการ

4 งานรัฐพิธีและราชพิธี
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 29/168
รวม

4 โครงการ

สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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
จัดงานรัฐพิธีและราชพิธี
30,000 อบต.ห้วยยาบ งานบริหารงานทั่วไป

1,130,000

1.2 แผนงานบริหารคลัง
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและเพิ่ม อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
80,000 อบต.ห้วยยาบ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ คลังและเพิ่มประสิทธิภาพ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 60/168
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้

ลาดับ

โครงการ

รวม

1 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

80,000

4

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

5

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
1.3 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานที่
หน่วยงานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและลด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานป้องกันฯ
20,000 อบต.ห้วยยาบ
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ การดาเนินกิจกรรมป้อง
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 85/168
กันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ท้องถนน ในช่วงเทศกาล
สาคัญ เข่น ค่าป้าย
โครงการ จ้างเหมา
ประกอบ ฯลฯ
2 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 85/168

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ชีพ

50,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

3 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 86/168

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อชญากรรม ฯลฯ

20,000 อบต. ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

5

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

6

ลาดับ

โครงการ

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 86/168

สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
(บาท)
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
25,000 อบต. ห้วยยาบ
การดาเนินโครงการป้อง
กันและและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควัน ฯลฯ

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบตั ิการจิตอาสา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ภัยพิบตั ิประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินโครงการ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 87/168
ฝึกอบรมชุดปฎิบตั ิการ
จิตอาสาภัยพิบตั ิประจา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาบ
รวม

จานวน 5 โครงการ

80,000 อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

195,000

6

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

7

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 1,300,000 เขตอบต.ห้วยยาบ
งาน
และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลในเขตอบต.ห้วยยาบ
สาธารณสุข
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า
138/168
รวม 1 โครงการ

1,300,000

7

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

8

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ

1 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริม
ปัญญา สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
อบต.ห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า159/168

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา
220,000
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
โรงเรียนอนุบาล อบต. ห้วยยาบ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 ต่อเติมอาคารโรงอาหารสาหรับ ต่อเติมอาคารโรงอาหารสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อบต. ห้วยยาบ
อบต. ห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 159/168

400,000

อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบในโรงเรียนอนุบาล
อาคารประกอบในโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ
อบต.ห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า160/168

300,000

อบต. ห้วยยาบ

กองช่าง

ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ
8

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

9

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ห้วยยาบ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
291,200
บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 160/168 บ้านครูวรรณ ถนน คสล. กว้าง
4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 520.00 ตร.ม.

ลาดับ

โครงการ

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า161/168 แจ้ซ้อน หมู่ 1
-ซอยบ้านนายกาบแก้ว วงค์คม
-ซอยบ้านผู้ใหญ่บา้ นหมู่ 1
-ซอยข้างบ้านนายติง วงค์คม
-ซอยบ้านางวิไล เป็นธนศักดิ์
-ซอย 6 บ้านนางทับทิม ปินไชย
-ซอย 2 นายกสิน วรรณา
-ซอยข้างบ้านสุพิน วงค์คม

427,252

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

ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ
9

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

10

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
492,800
บ้านป่าตึง หมู่ 5
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 161/168 หมู่ 5 -ซอยไปป่าขุย ถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220. เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน
302,400
บ้านป่าลาน หมู่ 11
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 162/168 หมู่ 11 ซอยหลังหมู่บา้ น กว้าง
3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวไม่
น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
161,280
บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไซ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า
ใต้ หมู่ 8 กว้าง 4.00 เมต ยาว
162/268
70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลาดับ

โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
ต.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

ต. ห้วยยาบ

กองช่าง

ต.ห้วยยาบ

กองช่าง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
280.00 ตร.ม.
ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ
10

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

11

งบประมาณ
(บาท)
181,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ห้วยยาบ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน
บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 163/168 เหนือ หมู่ 4
-ซอยนางพวงชมพู
-ซอย 5 นายกาพล (ปั้มหลอด)

182,280

ต.ห้วยยาบ

กองช่าง

11 ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เหล็ก (สายแม่ร่องน้อย)ป่าก้าง- ท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
แสนตอ หมู่ 10
(สายแม่ร่องน้อย) ขนาดว้าง 4 ม.
ยาว 6 เมตร สูง2.5 เมตร

798,000

ต. ห้วยยาบ

กองช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นจ่ายในการก่อสร้างถนน
บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า162/168 กลาง หมู่ 9
-ซอยพ่อน้อยอินลอย
-ซอยไพโรจน์ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2

ลาดับ

โครงการ

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

ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ
11

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

12

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
12 ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกการก่อสร้าง
เหล็ก บ้านแม่หาด หมู่ 7
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 163/168 (สายเชื่อม หมู่ 10- หมู่ 7) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร
สูง 2.5 เมต

งบประมาณ
(บาท)
498,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ห้วยยาบ

13 ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกการก่อสร้าง
เหล็ก บ้นห้วยม่วง-ไร่พัฒนา ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 16
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 163/168 2.5 เมตร

498,000

ต.ห้วยยาบ

กองช่าง

14 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านห้วยไซ หมู่ 14
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า
164/168

540,000

ต. ห้วยยาบ

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมผิว
ถนน ซอยข้างปั้ม ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

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

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
เสริมผิวไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

ระยะเวลาจ้างสารวจ + ออกแบบ
ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ
12

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

13

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
15 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมผิว
630,000
บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8
ถนน สายดอยห้างบาตร ขนาด
อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 164/168 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 ม.
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริม
ผิวไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

ลาดับ

โครงการ

รวม

จานวน 15 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
ต. 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

5,922,212

ระยะเวลาดาเนินตามแผนงาน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการได้รับเงินงบประมาณ

13

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

14

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
3. ยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
30,000 อบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
ด้านการเกษตรของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่ม ดาเนินโครงการส่งเสริม
ในตาบล อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า164/168 และสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการเกษตรของกลุ่ม
อาชีพแต่ละกลุ่มในตาบล
ห้วยยาบ

1 โครงการ

30,000
14

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

15

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

3. ยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.2 แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 โครงการคืนต้นไม้สู่ปา่ พัฒนาดอยงุ้ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
15,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 166/168
การดาเนินโครงการคืนสู่
ต้นไม้สู่ปา่ พัฒนาด้อยงุ้ม
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 167/168

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากล้าไม้
ฯลฯ

15,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร

3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พอเพียงตาบลห้วยยาบ (ศูนย์พ่อดอยหมัด) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 167/168
เศรษฐกิจพอเพียงตาบล
ห้วยยาบ
(ศูนย์พ่อดอยหมัด)

30,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
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สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
10,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วยยาบ การดาเนินโครงการศูนย์
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 167/168
บริการและถ่ายทอดเทคโน
โลยีการเกษตรประจาตาบล
ห้วยยาบ เช่น ค่าศึกษาดูงาน
ค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
ศูนย์ฯ

ลาดับ

โครงการ

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 168/168

รวม

5 โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ ฯลฯ

30,000 เขตอบต.ห้วยยาบ งานเกษตร

100,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ของเด็กและเยาวชนตาบลห้วยยาบ และศึกษาดูงาน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 134/168

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้สูงอายุตาบลห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 135/168

เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

100,000

3 โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตาบล
ห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 135/168

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
มหกรรมผู้สูงอายุ

50,000

ลาดับ

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชน
เด็กและเยาวชนตาบลห้วยยาบ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 135/168 ตาบลห้วยยาบ

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน

10,000

อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน
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แบบ ผด.02

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ผู้สูงอายุตาบลห้วยยาบ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 136/168 อายุตาบลห้วยยาบ

ลาดับ

โครงการ

สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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)
20,000 อบต.ห้วยยาบ งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สตรีตาบลห้วยยาบ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 136/168 ตาบลห้วยยาบ

10,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

7 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 137/168

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาสตาบลห้วยยาบ

10,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

8 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
การพัฒนาสตรีและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความยากจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 137/168
รวม
8 โครงการ

เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพราษฏร

10,000

อบต.ห้วยยาบ

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

260,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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
และจริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
และการให้บริการประประชาชน
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบตั ิราชการและการให้บริการ
ประประชาชนดีเด่น
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 138/168

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
6,000 อบต.ห้วยยาบ

2 โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
เหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ ของประชาชน ทั้งในด้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาธารณภัย การส่งเสริสุขภาพชีวิต
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 139/168 โรคติดต่อหรือระงับโรคระบาด
3 โครงการเสริมสร้างความรู้
เสริมสร้างความรู้ เรื่องประชาธิปไตย
เรื่องประชาธิปไตย กฎหมาย
กฎหมาย การเลือกตั้งและการมี
การเลือกตั้งและการมีส่วนรวมของ ส่วนรวมของประชาชน
ประชาชน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 139/168

100,000 อบต.ห้วยยาบ

งานป้องกันฯ

5,000 อบต.ห้วยยาบ

งานกฎหมาย
และคดี

ลาดับ

โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
4 โครงการประชุมประชาคม ผู้นาชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
10,000
ผู้แทนชุมชน
ผู้นาหมู่บา้ น ผู้นาชุมชน ผู้แทน ชุมชน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 140/168 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมตาบล
หมู่บา้ น การจัดทาแผนฯ

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ห้วยยาบ

5 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
บ้านธิ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 140/168

จังหวัดลาพูน

ลาดับ

รวม

โครงการ

5 โครงการ

อุดหนุนการจัดงานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาว จังหวัดลาพูน

20,000

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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
งานนโยบายและ
แผน

สานักปลัด

141,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
1 โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก
กิจกรรมจัดทาซุ้มประตูปา่ และการสืบ 20,000 วัดพระธาตุดอย
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 141/168 ทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจน
ห้างบาตร
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
30,000

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

2 โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 141/168

กิจกรรมแห่เครื่องสักการะถวายแก่ครู
บาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีและเพื่อการสืบทอดประเพณี

กู่บรรจุอัฐิครู
บาเจ้าศรีวิชัย
ดอยงุ้ม ม.8
บ้านห้วยไซใต้

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณียี่เป็ง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 141/168

กิจกรรมจัดทาซุ้มประตูปา่ และการ
100,000 พืน้ ทีภ่ ายใน
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอด
ตาบลห้วยยาบ
จนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

กองการศึกษา
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ลาดับ

โครงการ

4 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 142/168

สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้น ของโครงการ
(บาท)
กิจกรรมการสรงน้าพระธาตุ เพื่อสืบ
81,000 วัดในพืน้ ทีต่ .
ทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ห้วยยาบ
คงอยู่สืบต่อไป
จานวน 13 แห่ง

หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

และวัดพระธาตุ
หริภุญชัย

5 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 142/168

รวม

5 โครงการ

กิจกรรมแห่ถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อ
เป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา ให้
คงอยู่สืบต่อไป

25,000

วัดในพืน้ ทีต่ .
ห้วยยาบ
จานวน 13 แห่ง

กองการศึกษา

256,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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 โครงการธนาคารขยะ
เพื่อดาเนินการโครงการ
30,000 เขตอบต. งานสาธารณสุข
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า125/168 ขยะ
ห้วยยาบ
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียน
พิษสุนัขบ้า
ประชากรสุนัขและแมว
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 125/168 ในตาบลห้วยยาบ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

เขตอบต. งานสาธารณสุข
ห้วยยาบ

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู/้ อบรม
ระบาด
เชิงปฏิบตั ิการ การป้องกัน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 125/168 และควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่

25,000

เขตอบต. งานสาธารณสุข
ห้วยยาบ

320,000

เขตอบต. งานสาธารณสุข
ห้วยยาบ

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นฯ อุดหนุนการจัดการโครง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 124/168 การ พระราชดาริฯ
รวม
4 โครงการ

425,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาใน
อปท.
สังกัดอปท.
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 96/168

สถานที่ หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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)
40,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา
เข้าร่วมศึกษา/ดูงาน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 96/168

10,000 อบต.ห้วยยา กองการศึกษา

3 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ
ทางวิชาการ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 96/168

50,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
อยู่ในช้อบัญญัติหน้า 141/168 แข่งขัน
รวม
4 โครงการ

แบบ ผด.02

30,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา
130,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา
7.2 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ
1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 108/168 เยาวชนเกิดการพัฒนารอบ
ด้านทุกด้านที่สมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สังคม สติปญ
ั ญา
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 108/168

รวม

2 โครงการ

แบบ ผด.02

สถานที่ หน่วยงานที่ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
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)
60,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

2,223,400 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

2,283,400
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
17,000 อบต.ห้วยยาบ งานนิตกิ าร
สานักปลัด

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
สาหรับสานักงาน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 46/168

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สานักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล
อยู่ในข้อบัญญัตหิ น้า 67/168

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง

46,000 อบต.ห้วยยาบ

งาน
บริหารงานคลัง

3 เครื่องสารองไฟ จานวน 4 เครื่อง
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 68/168

เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จานวน 4
เครื่อง

23,200 อบต.ห้วยยาบ

งาน
บริหารงานคลัง

4 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมาย
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 69/168

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงานที่มีลิขสิทธิถ์ กู ต้อง
ตามกฎหมาย จานวน2 ชุด

24,000 อบต.ห้วยยาบ

งาน
บริหารงานคลัง
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

5 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 69/168

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส จานวน 2 ชุด

6 ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัตกิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แบบการใช้งาน
ประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM)
ที่มีลิขสิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมาย
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 70/168

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฎิบัตกิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แบบการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
1,400 อบต.ห้วยยาบ
งาน
บริหารงานคลัง

7,600 อบต.ห้วยยาบ

27

งาน
บริหารงานคลัง
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28
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานการศึกษา

1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
หัวฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 102/168

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
7,500 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา
หัวฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

2 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 102/168

เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส จานวน 10 ชุด

7,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

3 เครื่องดูดฝุ่น
อยู่ในข้อบัญญัตหิ น้า 112/168

เครื่องดูดฝุ่น จานวน 2 เครื่อง

30,400 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

4 เครื่องพ่นยา
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 112/168

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
เครื่อง 2ระบบขนาด 16 ลิตร

3,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

5 โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 113/168

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV จานวน
8 เครื่อง

159,200 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

28

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

29
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานการศึกษา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

6 เครื่องตัดพุ่มไม้
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 114/168

เครื่องตัดพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว้

7 เตียงเหล็ก
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 114/168

เตียงเหล็ก ขนาด 3 ฟุต
จานวน 2 เตียง

รวม 7 รายการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
11,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

7,000 อบต.ห้วยยาบ กองการศึกษา

225,100

29

ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

30

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องวัดความดันโลหิต
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 128/168

เครื่องวัดความดันโลหิต
จานวน 2 เครื่อง แบบ
ดิจิตอล

2 เครื่องวัดอุณภูมิ
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 129/168

เครื่องวัดอุณภูมิ อินฟราเรด
พร้อมขาตัง้

2 รายการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
5,000 อบต.ห้วยยาบ งานสาธาณสุข

5,000 อบต.ห้วยยาบ งานสาธารณสุข

10,000
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ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

31

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์ All in One สาหรับ
งานประมวลผล
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 152/168

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
All in One สาหรับประมวล
ผล จานวน 1 เครื่อง

2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับประมวล จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ผล
สาหรับประมวลผล จานวน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 152/168
1 เครือ่ ง

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
23,000 อบต.ห้วยยาบ
กองช่าง

22,000 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

3 เครื่องพิมพ์ Multifuncton แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
อยู่ในข้อบัญญัตหิ น้า 154/168

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifuncton แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ หมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

7,500 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง

4 เครื่องสารองไฟฟ้า
อยู่ในข้อบัญญัตหิ น้า 154/168

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
3 เครื่อง

7,500 อบต.ห้วยยาบ

กองช่าง
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ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

32

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผด.02/1

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

5 เครื่องตบดิน
อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า159/168

รวม 5 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องตบติน จานวน
1 เครื่อง

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ทีร่ บั ผิดชอบ 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)
21,000 อบต.ห้วยยาบ
กองช่าง

81,000
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ระยะเวลาดาเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาของบประมาณรายรับ
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

