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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

------------------------------------------------------- 
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด 5 ข้อ 26 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 นั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ตาม
ระเบียบดังกล่าว  โดยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
โทร. ๐56 –692111-2  หรือเว็บไซต์ www.2018nonglum.go.th 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
            (นายชอบ  ถาวร) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 

  

 



ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

เรื่อง                       หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ  
  บทน า          ๑ 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๒ 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๑)    5 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)     
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนกำรเกษตรและฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง 
  2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 
       -โครงการลงลูกรังถนนดินสายปั้มน้ ามัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง-บ้านโนนทอง 6 
        หมู่ที่ 9 ต าบลวังโมกข์ 
       -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 4 บ้านป่าสัก   7 
        ซอยต้นมะขามเฒ่า 
       -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยทุ่งโพธิ์ 2 หมู่ที่ 8   8 
        บ้านห้วยห้าง 
       -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองสกัด หมู่ที่ 8   9 
        บ้านห้วยห้าง 
  2.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 
       -โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 1   10 
       -โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2  11 
       -โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10   12 
       -โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านหนองหลุม – บ้านป่าสัก  13 
        หมู่ที่ 5-4 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
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ส่วนที ่๑  บทน ำ 

 
บทน ำ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/ โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 

         ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓)  เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

4 
 

 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  (๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
        ปฏิบัติมากขึ้น 

          (๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

        ท้องถิ่น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

        ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการลงลูกรังถนน
ดินสายปัม้น้้ามัน หมู่ที ่2
 บ้านโนนป่าแดง - บ้าน
โนนทอง หมู่ที ่9 ต้าบล
วังโมกข์

งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00
 เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร ฐานกว้างเฉล่ีย 
4.50 เมตร ความยาว 1,100 เมตร โดยมี
ปริมาตรดินถม 1,402.50 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์ จ้านวน 1 คัน  งานลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ความยาว 1,100 เมตร โดยมี
ปริมาตรลูกรัง 660 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบโดยรถเกรดเดอร์มอเตอร์ 
จ้านวน 1 คัน และวางท่อระบายน้้า จ้านวน
 1 จดุ ขนาดท่อคู่ 1.00x1.00 เมตร 
จ้านวน 24 ท่อน พร้อมวัสดุกอ่สร้าง ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว้) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

368,000         หมู่ที ่2  
 บ้านโนนป่า

แดง

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ 4 บ้านป่าสัก
 ซอยต้นมะขามเฒ่า

ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก ซอยต้นมะขาม
เฒ่า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 145 เมตร โดยมี
ปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 435 ตารางเมตรและมีทางเชื่อม 2
 ทาง ข้างละ 2 เมตร โดยมีปริมาตรพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ีย
เรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00-0.25 
เมตร (รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว)้ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

227,000        หมู่ที ่4 
บ้านป่าสัก

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยทุง่โพธิ ์2 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทุง่โพธิ ์2 หมู่ที ่8 บ้านห้วย
ห้าง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร โดยมี
ปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 588 ตารางเมตร และมีทางเชื่อม
จุดเร่ิมต้นกับจุดส้ินสุด 2 ทาง ข้างละ 2 
เมตร โดยมีปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กทัง้จุดเร่ิมต้นกับจุดส้ินสุดไม่น้อยกว่า
 8 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00-0.25 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุมก้าหนดไว)้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

303,000      หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองสกัด 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้านห้วยห้าง หมู่ที ่8 - 
ถนนสายหนองสกัด ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 169 
เมตร โดยมีปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและปรับเกล่ีย
เรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00-0.50 
เมตร (รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว)้ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

500,000      หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง

 ทีท่้าการ
อ้าเภอวชิรบารมี

1,398,000    

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน  4  โครงการ

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างราวกัน
อันตรายภายในหมู่บ้าน
ต้นประดู่ หมู่ที ่1

ด้าเนินการติดต้ังราวกันอันตรายบริเวณ
ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ที่
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่ ขนาดท่อเหล็ก 1 
1/2",2 1/2" จ้านวน 2 ข้าง ความยาว
ข้างละ 16 เมตร รวมเป็นความยาว
ทัง้หมด 32 เมตร ความสูงของราวกัน
อันตราย 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว)้

39,000        หมู่ที ่1 
บ้านต้นประดู่

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.4 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างราวกัน
อันตรายภายในหมู่บ้าน
โนนป่าแดง หมู่ที ่2

ด้าเนินการติดต้ังราวกันอันตรายบริเวณ
ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ที่
หมู่ที ่2 บ้านโนนป่าแดง ขนาดท่อเหล็ก 
1 1/2",2 1/2" จ้านวน 2 ข้าง ความ
ยาวข้างละ 16 เมตร รวมเป็นความยาว
ทัง้หมด 32 เมตร ความสูงของราวกัน
อันตราย 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว)้

39,000           หมู่ที ่2  
 บ้านโนนป่า

แดง

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.4 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างราวกัน
อันตรายภายในหมู่บ้าน
โนนไร่ หมู่ที ่10

ด้าเนินการติดต้ังราวกันอันตรายบริเวณ
ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ที่
หมู่ที ่10 บ้านโนนไร่ ขนาดท่อเหล็ก 1 
1/2",2 1/2" จ้านวน 2 ข้าง ความยาว
ข้างละ 16 เมตร รวมเป็นความยาว
ทัง้หมด 32 เมตร ความสูงของราวกัน
อันตราย 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุมก้าหนดไว)้

39,000          หมู่ที ่10 
บ้านโนนไร่

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.4 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างราวกัน
อันตรายภายในหมู่บ้าน
หนองหลุม - บ้านป่าสัก
 หมู่ที ่5-4

ด้าเนินการติดต้ังราวกันอันตรายบริเวณ
อ่างเก็บน้้าสายถนนหมู่ที ่5-4 พืน้ทีห่มู่ที่
 5 บ้านหนองหลุม ขนาดท่อเหล็ก 1 
1/2",2 1/2" ความยาวทัง้หมด 160 
เมตร ความสูงของราวกันอันตราย 1.20 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตาม
แบบทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุมก้าหนดไว)้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

192,000          หมู่ที ่5  
 บ้านหนอง

หลุม

  กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

309,000     

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

รวมจ านวน  4  โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.4 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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