
4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

งบประมาณ หน่วยท่ี
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1 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000.00 กองช่าง

เสริมเหล็ก ภายในท่ีท าการ ภายในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.ห้วยยาง ห้วยยาง ขนาดสูง ๑.๗๕ เมตร ยาว

ข้างละ ๗๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยาง เลขท่ี ๑๔๙/๒๕๖๑ และติดต้ังป้าย

โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยางก าหนด จ านวน ๑ ป้าย

2 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการ 132,000.00 กองช่าง

อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี ๑๔๘/๒๕๖๑

3 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 180,000.00 กองช่าง

(พระบรมฉายาลักษณ์) ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร

สูง ๓.๖๐ เมตร ขนาดฐาน ๓.๕๐ เมตร

สูง ๖๐๐ เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน ๒ ซุ้ม

4 โครงการติดต้ังแผ่นชะลอความเร็ว เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังแผ่นชะลอความเร็วส าเร็จ 90,000.00 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน รูป ภายในหมู่บ้านในเขตต าบลห้วยยาง 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จ านวน 10 จุด ยาว จุดละ 5.00 เมตร

พร้อมติดต้ัง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

ส่วนต าบลห้วยยาง

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง

องค์การบริหาร

ล าดับท่ี สถานท่ีด าเนินการ
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 93,000.00 กองช่าง

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ขนาดผิว

(สายท่ี1) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3) 

ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 5 

ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี 137/2561 และติดต้ังป้ายโครงการ

ตามแบบ อบต.ห้วยยาง ก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

นางอรชุน อุ่นแก้ว 

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+050) บริเวณ

หน้าบ้าน ด.ต.หาญ จิตรพิไล

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 57,800.00 กองช่าง

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ขนาดผิว

(สายท่ี 2 ) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3) 

ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 2 จุดๆละ จ านวน 5 

ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี 138/2561 และติดต้ังป้ายโครงการ

ตามแบบ อบต.ห้วยยาง ก าหนด 1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี

หมู่ท่ี 13

พ.ศ. 2563

บ้านคลองไผ่พัฒนา

หมู่ท่ี 13

บ้านคลองไผ่พัฒนา

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562



จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

อดีตก านันสาธิต สาขา

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+027.50) บริเวณ

หน้าบ้านนายบัญญัติ กุลเจริญ
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7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 52,000.00 กองช่าง

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ขนาดผิว

(สายท่ี 3 ) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 79.50 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3) 

ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 5 

ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี 139/2561 และติดต้ังป้ายโครงการ

ตามแบบ อบต.ห้วยยาง ก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

พ.อ.เล้ียง ป่ินเนและหน้าบ้านนางเยาวรัตน์

พรหมค า ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+079.50) บริเวณ

หน้าบ้านนายมานิตย์ ภูวงค์บัติ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 197,000.00 กองช่าง

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 13 ขนาดผิว

(สายท่ี 4 ) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และวางท่อ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี

บ้านคลองไผ่พัฒนา

หมู่ท่ี 13

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บ้านคลองไผ่พัฒนา

หมู่ท่ี 13

สถานท่ีด าเนินการ



ระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3) 

ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 7 

ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี 140/2561 และติดต้ังป้ายโครงการ

ตามแบบ อบต.ห้วยยาง ก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

นางนิตยา หนังไทยสงค์

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+105) บริเวณ

หน้าบ้านนายศักด์ิ ไตรพิษ
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9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 227,000.00 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา เหล็กภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ท่ี 15

หมู่ท่ี 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

พร้อมลงท่อระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3)

ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 7 

ท่อน และติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ อบต.

ห้วยยางก าหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางท่ี

143/2561 จุดเร่ิมต้น (กม. 0+000) 

บริเวณสามแยกตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดส้ินสุด

 (กม.0+109) บริเวณส่ีแยก ถนน คสล.(เดิม)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

หมู่ท่ี 15

ล าดับท่ี

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 400,000.00 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ท่ี 5 เหล็กภายในหมู่บ้านบอน หมู่ท่ี 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

และติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ อบต.

ห้วยยางก าหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางท่ี

129/2561 จุดเร่ิมต้น (กม. 0+000) 

จากถนน คสล.เดิม ถึงจุดส้ินวุด

 (กม.0+110) บริเวณทางเข้าบ้านบอน
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11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 115,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 สายท่ี 2

(สายท่ี2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

192 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 131/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

นายสุวรรณ์ สุพินิจ ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+064) บริเวณหน้าบ้านนางเพ็ญศรี

ทองบ่อ

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บ้านบอน

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2563

บ้านลาดกะเฌอ

หมู่ท่ี 8

หมู่ท่ี 5

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562



12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 105,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 สายท่ี 3

(สายท่ี3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ

อบต.ห้วยยาง เลขท่ี 132/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยกถนน

แอลฟัลติก (เดิม)ตรงข้ามบ้านนางเทวี ถึงค าภู

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+58) บริเวณหน้าบ้าน

นายปัญญา  เขียวมา

21

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี
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ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ท่ี 16 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 หมู่ท่ี 15

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ

อบต.ห้วยยาง เลขท่ี 144/2561 และติดต้ังป้าย

โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) จากเขตทางหลวงสาย

สกลนคร-กาฬสินธ์ุ (ทล.213) ถึงจุดาส้ินสุด

(กม.0+160) (คุ้มนากุง)  บริเวณหน้าบ้าน

ล าดับท่ี

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

บ้านลาดกะเฌอ

หมู่ท่ี 8



นางสิริญทรา เดชธิสา

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 122,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ท่ี 8 สายท่ี 1

(สายท่ี1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

204 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 130/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

ยายสด คงธรรม ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+068) บริเวณหน้าบ้านนางสมพาล

สุริยะมงคล

22

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 สายท่ี 1

(สายท่ี 1 ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

201 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 133/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงจุดส้ินสุด

ล าดับท่ี

หมู่ท่ี 11

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บ้านหนองบัวทอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

บ้านลาดกะเฌอ

หมู่ท่ี 8



(กม.0+067) บริเวณหน้าบ้านนายสุปัน ตรีกมล

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 สายท่ี 2

(สายท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 134/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

นายเชิด สุขสนวน ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+070) บริเวณหน้าบ้านนายคมสัน วิทยา

23

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 89,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 สายท่ี 3

(สายท่ี 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 135/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2563

บ้านหนองบัวทอง

หมู่ท่ี 11

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บ้านหนองบัวทอง

หมู่ท่ี 11

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562



นายบัญชา ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+050) บริเวณถนนลูกรัง (เดิม)

24

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 89,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 11 สายท่ี 4

(สายท่ี 4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.

ห้วยยาง เลขท่ี 136/2561 และติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างช่ัวคราว 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

นายสมใจ วิถี ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+050) บริเวณหน้าบ้านนายยุคิน แสนสงคราม

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 100,000.00 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองแฝกพัฒนา ภายในหมู่บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ท่ี 14 ขนาดผิว

หมู่ท่ี 14 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. (มอก. ช้ัน 3) 

ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 7 

ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง

เลขท่ี 141/2561 และติดต้ังป้ายโครงการ

ล าดับท่ี

บ้านหนองบัวทอง

หมู่ท่ี 11

บ้านหนองแฝกพัฒนา

หมู่ท่ี 14

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ตามแบบ อบต.ห้วยยาง ก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี

404 หมู่ท่ี 14 ซอยเรืองวนา

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+0129) บริเวณ

หน้าถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

25

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน 222,000.00 กองช่าง

หมู่บ้านนานกเค้า หมู่ท่ี 10 หนองบัวทอง หมู่ท่ี 10

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 603 เมตร หนาเฉล่ีย

0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า

530 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกล่ีย

เรียบ ตามแบบ อบต.ห้วยยางท่ี 147/2561

จุดเร่ิมต้น (หม.0+000)คลองชลประทาน

ถึงจุดส้ินสุด (กม.0+603) ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนานกเค้า - ห้วยยาง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 173,000.00 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา ภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ท่ี 15 

หมู่ท่ี 15 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว 49 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยาง เลขท่ี 128/2561 และติดต้ังป้าย

โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางก าหนด 1 ป้าย

จุดเร่ิมต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านนาง

นิตยา พรมรัตน์ ถึงจุดส้ินสุด

(กม.0+049) บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บ้านนานกเค้า

หมู่ท่ี 10

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

หมู่ท่ี 15

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



คุณากรสกุล

26

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 97,000.00 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ท่ี 12 หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ท่ี 12 ในส่วนท่ี

ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตรลูกรังรวม

ไม่น้อยกว่า 296 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 30,000.00 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ท่ี 16 ส่วน

หมู่ท่ี 16 ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร

ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 92 ลูกบาศก์เมตร 

(หลวม) พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 18,000.00 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ท่ี 14 ส่วน

หมู่ท่ี 14 ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร

ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 

(หลวม) พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 138,000.00 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ท่ี 6 ส่วน

หมู่ท่ี 6 ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร

ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 633 ลูกบาศก์เมตร 

(หลวม) พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หมู่ท่ี 6

บ้านเหล่า

ล าดับท่ี

ลาดสมบูรณ์ใหม่

หมู่ท่ี 16

บ้านหนองแฝกฯ

หมู่ท่ี 14

4.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บ้านลาดสมบูรณ์

หม่ท่ี 12



4.2  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ จนท. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงการปฏิบัติงานในด้าน 60,000.00     อบต.ห้วยยาง ส านักงานปลัด

และ อปพร. ต าบลห้วยยาง กู้ชีพ ดับเพลิง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ อปพร.

ต าบลห้วยยางในการออกปฏบัติงานเพ่ือ

เพ่ือสาธารณประโยชน์ท่ัวไป

2 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 100,000.00     อบต.ห้วยยาง ส านักงานปลัด

ต าบลห้วยยาง ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ อปพร.ต าบลห้วยยาง

ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล

วันสงกรานต์ เทศกาลวันส าคัญต่างๆ และการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณประโยชน์ท่ัวไป

3 โครงการป้องกันและดับไฟป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงและค่าวัสดุอุปกรณ์ 50,000.00    อบต.ห้วยยาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองเขียน ค่าอาหาร อาหารว่าง ชุดเคร่ือง

แบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการ

ดับไฟป่า ค่ารถ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ

4 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรภายใน 45,000.00 ส านักงานปลัด

หมู่บ้านในเขตต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร จ านวน 10 จุด พร้อมติดต้ัง

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

อบต.ห้วยยาง



4.2  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

5 ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น 50,000.00        ต าบลห้วยยาง ส านักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัยต าบลห้วยยาง หน่วย Otos สายตรวจร่วมป้องกันปัญหา

อาชญากรรม อาสาจราจร เหย่ียวข่าวเยาวชน

และหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ

บรรเทาสารธารณภัย เช่น ค่าลงทะเบียน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง

ค่าวิทยากร ค่าชุดเคร่ืองแบบ

การอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

6 โครงการติดต้ังแผ่นชะลอความเร็ว เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังแผ่นชะลอความเร็ว 90,000.00 ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน ส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านในเขตต าบลห้วยยาง

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ านวน 10 จุด

ยาวจุดละ 5.0 เมตร พร้อมติดต้ัง

7 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน 1,289,761.00 ส านักงานปลัด

และจ าเป็นจากเหตุการณ์ไม่ได้คาดคิดไว้

ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี

หมู่บ้านในเขต

ต าบลห้วยยาง

หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลห้วยยาง

หมู่ท่ี 1-16

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4.3  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปช่ัน

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล จัดโครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด 200,000.00 ส านักงานปลัด

ต้านยาเสพติด

2 โครงการประสานงานและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการของศูนย์ประสาน 30,000.00 กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด อบต.ห้วยยาง พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดต าบล

(ศพส.อบต.ห้วยยาง) ห้วยยาง เช่น เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง

 น้ าด่ืม วัสดุ อุปกรณ์ เบ้ียเล้ียงในการจัด

กิจกรรมรณรงค์รณรงค์ ส ารวจ ค้นหา 

ป้องกันปราบปราม บ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยา

เสพติด ฯลฯ

3 เงินรางวัลผู้กระท าผิดกฏหมายจราจร เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิด 30,000.00 กองคลัง

ทางบก กฏหมายจราจรทางบก 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี

องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยาง

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยาง

องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยาง

พ.ศ. 2562



4.4  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ้าบัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยรักษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 70,000.00 ส านักงานปลัด

ส่ิงแวดล้อม มัคคุเทศน์น้อยรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น เป็น

ค่าจัดฝึกอบรมรมหรือเข้าค่ายมัคคุเทศก์ฯ

ค่าน้ าด่ืม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

2 โครงการปลูกป่าแบบย่ังยืนเฉลิมพระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปลูก 30,000.00 ส านักงานปลัด

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป่า เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ

3 โครงการท าฝ่ายชะลอน้ าเพ่ือการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าฝายชะลอน้ า 200,000.00 ส านักงานปลัด

เกษตร เพ่ือการเกษตร เช่น อาหาร น้ าด่ืม ป้ายโครง

การ วัสดุอุปกรณ์ๆ  ในการท าฝาย ฯลฯ

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้า 10,000.00 ส านักงานปลัด

ราชด าริฯ แฝกตามพระราชด าริ เช่น ค่าอาหาร น้ าด่ืม

วัสดุอุปกรณ์ๆต่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ฯลฯ (ส านักงานปลัด)

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยาง

หมู่บ้านในเขต

ล าดับท่ี

พ้ืนท่ีต าบลห้วยยาง

หมู่ท่ี 1-16

พ้ืนท่ีต าบลห้วยยาง

หมู่ท่ี 1-16

หมู่บ้านในเขต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพาน



4.5  แนวทางการพัฒนาท่ี  5  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน 30,000.00 ส านักงานปลัด

แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล และทราบถึงความต้องการของประชาชน

และจัดท าแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืม ค่าวัสดุ หมู่ท่ี 1-16

อุปกรณ์ ค่าจัดท ารูปเล่ม ร่างแผนพัฒนาต าบล

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการอบรม 400,000.00 ส านักงานปลัด

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ส่วนต าบลห้วยยาง

ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าท้องถ่ิน

ตัวแทนอลุ่มองค์กรในต าบล ข้าราชการของ

ส่วนราชการในเขตต าบลห้วยยาง ฯลฯ

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียว 20,000.00 ส านักงานปลัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น ส่วนต าบลห้วยยาง

พ.ศ.2540 ค่าอาหาร, ค่าน้ าด่ืม, ค่าอาหารว่าง, ค่าเอกสาร

ประกอบการอบรม, ค่าวิทยากร, ค่าส่ือประชาสัมพันธ์,

ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

38

สถานท่ีด าเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหาร

องค์การบริหาร

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หมู่บ้านในเขต

ต าบลห้วยยาง 



4.6  แนวทางการพัฒนาท่ี  6  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 โครงการจัดท ารายงานผลการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวรสาร ส่ิงพิมพ์ 45,000.00 ส านักงานปลัด

ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน

ห้วยยางประจ าปีงบประมาณ 2560 ประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยาง

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการ 30,000.00 ส านักงานปลัด

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร

อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล

พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต.

3 โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการกิจกรรมโครงการ 25,000.00 กองช่าง

สกลนคร งานและประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 298,800.00 ส านักงานปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) แก่พนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิได้รับตาม

พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2536 ข้อ 8 

ประกอบกับกฏกระทรวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542
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โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ส่วนต าบลห้วยยาง

ล าดับท่ี

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง

องค์การบริหาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง



4.7 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 การจัดหาพัฒนารายได้ 

งบประมาณ หน่วยท่ี

(บาท) ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา 40,000.00 กองคลัง

ภาษีท้องถ่ิน สัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าป้าย

ค่าเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์

๑๖ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินตามโครงการจัดการ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

ขยะแบบครบวงจร เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง และส่ิงแวดล้อม

ในการจัดประชุม/อบรม, ค่าป้าย, อบต.ห้วยยาง

ค่าส่ือประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม, ค่าตอบแทน, เงินหรือรางวัล, ค่าจัดซ้ือ

ถังขยะอันตรายเพ่ือการสาธิต, ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลห้วยยาง

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยาง


