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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เรื่อง  ประกาศแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด 5 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อพิจารณา แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 
   (นายชอบ  ถาวร) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 

  



ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้   

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              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)    6 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด02/1)    58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

 
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”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
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 
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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 โครงการรักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

ปล่อยพันธุป์ลาลงแหล่งน้้า 
รวม 10,000 ตัว  ปลูก
ต้นไม้ยืนต้น รวม 1,000 ต้น
 บริเวณทีดิ่นของรัฐหรือทีดิ่น
ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
พืน้ทีส่าธารณะในพืน้ทีต้่าบล
หนองหลุม

10,000      หนองสกัด หมู่ที่
 8 และวังส้าโรง

 หมู่ที ่11

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการก้าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้้าสาธารณะใน
เขตต้าบลหนองหลุม

ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้้าสาธารณะในเขต
ต้าบลหนองหลุม  ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตามคันคลอง
สาธารณะ

20,000      หมู่ที ่5 ,หมู่ที ่
6, หมู่ที ่8 และ

หมู่ที ่10

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกตามพระราชด้าริ

ปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง
สาธารณะ

10,000       หนองสกัด หมู่
ที ่8 และวัง

ส้าโรง หมู่ที ่11

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

40,000      

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ
    1.1 แผนงานการเกษตร

รวมจ านวน   3   โครงการ

แบบ ผด.02 

6



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 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แยกขยะ ส่งเสริมให้
ประชาชนลดขยะในครัวเรือน
 และส่งเสริมการน้าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ กับธนาคาร
ขยะทัง้ 4 แห่งในพืน้ทีต้่าบล
หนองหลุม

10,000      หมู่ที ่
1,3,5,6,7,8, 
10 และ 12

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายใน
ชุมชน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แยกขยะอันตราย จัดหา
ภาชนะรองรับ เพือ่น้าไป
ก้าจัด ก้าหนดช่วงเวลาในการ
รับขยะและของเสียอันตราย 
 ทัง้ 12 หมู่บ้าน

30,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

40,000      

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

พ.ศ. 2561

รวมจ านวน   2   โครงการ

1. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ
    1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2562

7



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 โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋
ชีวภาพ  และเกษตรปลอด
สารพิษ

อบรมให้ความรู้เพือ่ไป
พัฒนาการท้าเกษตร การ
ปลูกพืชทดแทนการท้านา 
และใช้น้้าน้อย

30,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า 
ต้าบลหนองหลุม

จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯเพือ่ตรวจสอบวาระ
การด้ารงต้าแหน่งให้เป็น
ปัจจุบัน  อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที ่และ
เทคโนโลยีการเกษตรเพือ่
น้าไปพัฒนาการท้าเกษตร

20,000      ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ้า
ต้าบลหนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพือ่สุขภาพทีดี่
ของชุมชน

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ เพือ่สุขภาพทีดี่ของ
ชุมชน อบรมให้ความรู้ และ
แลกเปล่ียนความรู้กับพืน้ที่
ข้างเคียง

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

70,000      

    2.1 แผนงานการเกษตร

รวมจ านวน   3   โครงการ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8



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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในต้าบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้เกิด
การสร้างรายได้และทุน
หมุนเวียน

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทัว่ไป

เพือ่ให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
และประชาชนทัว่ไป ใน
ต้าบลหนองหลุมมีศักยภาพ
ในการพัฒนา/ส่งเสริมให้กลุ่ม
ของตนประสบความส้าเร็จใน
การด้าเนินการ

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ

ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพต่างๆ และผู้สนใจได้มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
และลดปัญหาการว่างงาน

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

แบบ ผด.02 

9



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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้ประชาชนในต้าบล
มีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของกลุ่มสตรี

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
สตรีในการประกอบอาชีพ

15,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

6 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ ท้า
ข้าวเกรียบ

จัดอบรมฝึกอาชีพการท้าข้าว
เกรียบ เพือ่เป็นการสร้าง
อาชีพและเพิม่รายได้ให้แก่
ประชาชนในพืน้ที่

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

95,000      รวมจ านวน   6   โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายหลังที่
ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังทีท่้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
45 เมตร โดยมีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกล่ียเรียบ ข้างละไม่น้อยกว่า
 0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที ่(ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม)

90,000      องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
หนองหลุม

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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.

2 โครงการลงลูกรังบดอัด สาย
ทุง่กาว- หนองขวาง หมู่ที ่1 
บ้านต้นประดู่

ลงลูกรังถนนสายทุง่กาว- 
หนองขวาง หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่ ต้าบลหนองหลุม (ช่วง
ที1่) ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร ความยาว 1,140 
เมตร โดยมีปริมาตรลูกรัง 
684 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ (โดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์ จ้านวน 1 คัน, 
รถบด จ้านวน 1 คัน) ตาม
แบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย

250,000         หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 โครงการลงลูกรังถนนดิน
หนองคอนทะเล หมู่ที ่2 บ้าน
โนนป่าแดง ต้าบลหนองหลุม -
 หมู่ที ่3 ต้าบลสามง่าม

ลงลูกรังถนนสายหนองคอน
ทะเล หมู่ที ่2 บ้านโนนป่า
แดง ต้าบลหนองหลุม - หมู่ที่
 3 ต้าบลสามง่าม ผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว
 350 เมตร โดยมีปริมาตร
ลูกรัง 183.75 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
(โดยรถเกรดเดอร์มอเตอร์ 
จ้านวน 1 คัน, รถบด จ้านวน
 1 คัน) ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

67,000          หมู่ที ่2   
บ้านโนนป่าแดง

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

13



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5 หมู่
ที ่2 บ้านโนนป่าแดง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ที่ 2 บา้นโนนปา่แดง 
ต้าบลหนองหลุม ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 120 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 360 ตารางเมตร
และทางเชื่อม 2 ทาง ข้างละ 
1.50 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
2.25 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่
น้อยกวา่ 0.00-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม) พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์จ้านวน 1 ปา้ย

184,000        หมู่ที ่2   
บ้านโนนป่าแดง

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พืน้ที ่หมู่ที่
 3 สายบ้านต้นประดู่ ต้าบล
หนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต้าบล
บ่อทอง อ้าเภอบางระก้า 
จังหวัดพิษณุโลก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู่ที่ 3 บา้นต้นประดู่ 
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี
 จังหวดัพจิิตร - ต้าบลบอ่ทอง 
อ้าเภอบางระก้า จังหวดัพษิณุโลก 
(ช่วงที่ 4)  ผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
 123 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
492 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่
น้อยกวา่ 0.00-0.50 เมตร หรือ
ตามพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุม) พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์
จ้านวน 1 ปา้ย

250,000         หมู่ที ่3    
บ้านต้นประดู่

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายกลางหมูบ่า้น หมูท่ี่ 4 
บา้นปา่สัก ต้าบลหนองหลุม ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 190 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตรและทางเชือ่ม 
2 ทาง ข้างละ 5.00 เมตร โดย
มีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 25 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกล่ียเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00-0.50 เมตร หรือตาม
พื้นที่ (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุม) พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
จ้านวน 1 ปา้ย

500,000        หมู่ที ่4    
บ้านป่าสัก

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยกลีบบัว
 หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกลีบบวั หมู่ที่ 5 บา้นหนอง
หลุม ต้าบลหนองหลุม ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยวา่ 180 ตารางเมตรและ
ทางเชื่อม 2 ทาง ข้างละ 1.50 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 2.25 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่น้อย
กวา่ 0.00-0.25 เมตร หรือตาม
พื้นที่ (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุม)

92,000          หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
หนองหลุม หมู่ที ่5 – เนินง้ิว 
ต้าบลหนองหลุม        
อ้าเภอวชิรบารมี          
จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบา้นหนองหลุม หมู่ที่ 5 -
 เนินง้ิว ต้าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 
2) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 77 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 308 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่น้อย
กวา่ 308 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบข้าง
ละไม่น้อยกวา่ 0.00-0.50 เมตร
 หรือตามพื้นที่ (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม) พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์จ้านวน 1 ปา้ย

157,000         หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน –
 สายวิมานพรหม บ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที ่6 บ้านยางนกกระทุง - 
สายวิมานพรหม ต้าบลหนอง
หลุม (ช่วงที ่2) ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ความยาว 123 เมตร โดยมี
ปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบ
ขา้งละไม่น้อยกว่า 0.00-0.50
 เมตร หรือตามพืน้ที ่(ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 1 ป้าย

250,000    หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสาย
บ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - ถนน
สายบ้านโนนป่าแดง หมู่ที ่2 
ต้าบลหนองหลุม         
อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู่ที่ 7 บา้นไหล่โก - 
หมู่ที่ 2 บา้นโนนปา่แดง ต้าบล
หนองหลุม(ช่วงที่ 1)  ผิวจราจร
กวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 141 เมตร โดย
มีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 493.50 ตารางเมตร และ
ทางเชื่อม 2 ทาง ข้างละ 2.00 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 4 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกล่ียเรียบข้างละไม่น้อยกวา่ 
0.00-0.25 เมตร หรือตามพื้นที่ 
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม) 
พร้อมปา้ย

250,000        หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2561

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 

20



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.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายภายใน
หมู่บ้าน - คันคลองส่งน้้า หมู่ที่
 8 บ้านห้วยห้าง ต้าบลหนอง
หลุม อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายภายในหมู่บ้าน -
 คันคลองส่งน้้า หมู่ที ่8 บ้าน
ห้วยห้าง ต้าบลหนองหลุม(ช่วง
ที ่1)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 123 เมตร โดยมีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 492
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบขา้งละ
ไม่น้อยกว่า 0.00-0.25 เมตร
 หรือตามพืน้ที ่(ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 1 ป้าย

250,000          หมู่ที ่8    
 บ้านห้วยห้าง

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5-6 
บ้านโนนไร่ หมู่ที ่10

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนซอย 5-6 หมู่ที ่10 
บ้านโนนไร่ ต้าบลหนองหลุม 
(ช่วงที ่2)  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 123 เมตร โดยมี
ปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบ
ขา้งละไม่น้อยกว่า 0.00-0.50
 เมตร หรือตามพืน้ที ่(ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 1 ป้าย

250,000       หมู่ที ่10   
บ้านโนนไร่

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พืน้ทีห่มู่ที ่
11 สายโนนซ่าน – สายวัง
ส้าโรง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายโนนซ่าน - สาย
วังส้าโรง หมู่ที ่11 ต้าบล
หนองหลุม (ช่วงที ่15)  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 123 
เมตร โดยมีปริมาตรพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบขา้งละไม่
น้อยกว่า 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามพืน้ที ่(ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 1 ป้าย

250,000        หมู่ที ่11    
บ้านโนนซ่าน

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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.

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พืน้ทีห่มู่ที ่
12 ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอว
ชิรบารมี จังหวัดพิจิตร – บ้าน
หนองนางนวล หมู่ที ่6 ต้าบล
บ่อทอง อ้าเภอบางระก้า 
จังหวัดพิษณุโลก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเหนือพฒันา หมูท่ี่ 12 
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอวชิรบาร
มี จงัหวัดพจิติร - สายบา้น
หนองนางนวล หมูท่ี่ 6 ต้าบล
บอ่ทอง อ้าเภอบางระก้า 
จงัหวัดพษิณุโลก (ช่วงที่ 8)   ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 123 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบข้างละไม่
น้อยกว่า 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามพื้นที่ (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม) พร้อมปา้ย

250,000    หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพัฒนา

  กองช่าง 
อบต.หนองหลุม

3,090,000  รวมจ านวน   14   โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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.

1 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ อายุ
ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจ่าย
เป็นรายเดือน ตามขั้นบันได

7,500,000 หมู่ที ่1- 12 ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ่าย
เป็นรายเดือนๆละ 800 
บาท/คน

2,600,000 หมู่ที ่1- 12 ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 
จ่ายเป็นรายเดือนๆละ 500 
บาท/คน

12,000      หมู่ที ่1- 12 ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลหนองหลุม

จัดสรรงบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการฯ

30,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

5 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.
อบต.หนองหลุม)

จัดสรรงบประมาณสมทบ
กองทุน สปสช.อบต.หนอง
หลุม

90,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

10,232,000  

พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.1 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2561

รวมจ านวน   5   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. จัดซ้ือจัดหาอาหาร
กลางวันส้าหรับเด็กอนุบาล
ปฐมวัย อัตรามื้อละ 20 
บาทต่อคน จ้านวน 245 วัน
2. จัดการเรียนการสอน
ส้าหรับเด็ก (อายุ 2-5 ป)ี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
3. จัดการศึกษาส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 1,130 บาท/ปี

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.
ในเขตต้าบลหนองหลุม

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ
เด็กนักเรียน

792,480    โรงเรียนในสังกัด
 สพฐ. ทัง้ 6 แห่ง

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

456,070    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ 3 แห่ง

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

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 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตต้าบล
หนองหลุม

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ
เด็กอนุบาลปฐมวัย

122,720    ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ 3 แห่ง

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000    ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

5 โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
หลุม

ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร ความยาว 6.00 
เมตร และมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
24 ตารางเมตร

200,000    ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

6 โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
 สพฐ.ในเขตต้าบลหนองหลุม

เพือ่จัดซ้ือจัดหาอาหาร
กลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

1,524,000 โรงเรียนในสังกัด
 สพฐ. ทัง้ 6 แห่ง

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

3,195,270    

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   6   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 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เพือ่ฉีดให้แก่สุนัข
และแมวในพืน้ทีต้่าบลหนอง
หลุม

50,000       พืน้ที ่ต้าบล
หนองหลุม ทัง้ 
12 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือจัดหา เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน, วัสดุในการท้าลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลายจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก

120,000     พืน้ที ่ต้าบล
หนองหลุม ทัง้ 
12 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการเยาวชนวัยใส รักดีไม่มี
เสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ

30,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3. ยุทธศาสตร์  การส่งสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

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.

5 โครงการสร้างสุขเพิม่ทักษะ
ชีวิต แกนน้าเยาวชนต้าบล
หนองหลุม

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
รวมถึงยกระดับสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพืน้ที่
ต้าบลหนองหลุม

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

7 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 
ใส่ใจสุขภาพต้าบลหนองหลุม

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ

25,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

8 โครงการอนามัยวัยเจริญพันธุ์
ต้าบลหนองหลุม

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

    3.3 แผนงานสาธารณสุข
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.

9 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 1 
บ้านต้นประดู่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000             หมู่ที ่1     
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

10 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 2 
บ้านโนนป่าแดง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000             หมู่ที ่2   
บ้านโนนป่าแดง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

11 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 3 
บ้านต้นประดู่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000             หมู่ที ่3    
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 

30



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.

12 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 4 
บ้านป่าสัก

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000             หมู่ที ่4     
บ้านป่าสัก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

13 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 5 
บ้านหนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000             หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

14 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 6 
บ้านยางนกกระทุง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000        หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผด.02 

31



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.

15 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 7 
บ้านไหล่โก

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000            หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

16 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 8 
บ้านห้วยห้าง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000            หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 9 
บ้านบัวยาง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000            หมู่ที ่9    
บ้านบัวยาง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

    3.3 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

แบบ ผด.02 

32



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.

18 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 10
 บ้านโนนไร่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000            หมู่ที ่10    
บ้านโนนไร่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

19 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 11
 บ้านโนนซ่าน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000            หมู่ที ่11    
บ้านโนนซ่าน

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

20 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน หมู่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแก่
แกนน้าตรวจมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้ออกหน่วยตรวจ
มะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรี
ให้หมู่บ้าน

5,000        หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพัฒนา

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

21 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 1 บ้านต้น
ประดู่

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000             หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000             หมู่ที ่2    
บ้านโนนป่าแดง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 3 บ้านต้น
ประดู่

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000             หมู่ที ่3    
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

24 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 4 บ้านป่า
สัก

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000             หมู่ที ่4     
บ้านป่าสัก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

25 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 5 บ้าน
หนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000            หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000        หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 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.

27 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 7 บ้านไหล่
โก

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000            หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

28 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 8 บ้าน
ห้วยห้าง

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000             หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 9 บ้านบัว
ยาง

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000            หมู่ที ่9    
บ้านบัวยาง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

    3.3 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

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.

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 10 บ้าน
โนนไร่

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000            หมู่ที ่10    
บ้านโนนไร่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

31 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000           หมู่ที ่11    
บ้านโนนซ่าน

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

32 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยตรวจโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3,000        หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพัฒนา

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

33 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 1 บ้านต้น
ประดู่

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

34 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 2 บ้านโนน
ป่าแดง

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่2    
บ้านโนนป่าแดง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

35 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 3 บ้านต้น
ประดู่

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000           หมู่ที ่3    
บ้านต้นประดู่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

36 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 4 บ้านป่าสัก

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000           หมู่ที ่4     
บ้านป่าสัก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผด.02 

39



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.

37 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 5 บ้านหนอง
หลุม

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

38 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000      หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

    3.3 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

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.

39 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 7 บ้านไหล่โก

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

40 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 8 บ้านห้วย
ห้าง

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000           หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

41 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 9 บ้านบัวยาง

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000         หมู่ที ่9    
บ้านบัวยาง

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

42 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 10 บ้านโนนไร่

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่10    
บ้านโนนไร่

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

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.

43 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 11 บ้านโนน
ซ่าน

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000          หมู่ที ่11    
บ้านโนนซ่าน

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

44 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี อุดหนุน หมู่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

12,000      หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพัฒนา

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

535,000    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวมจ านวน   44   โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 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.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต้าบลหนองหลุม

จัดอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
แกนน้าเยาวชนและจัด
กิจกรรมส้าหรับเด็กและ
เยาวชนต้าบลหนองหลุม

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจเพือ่ความมั่นคงของ
ครอบครัว  และพัฒนาอาชีพ
ครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าย
องค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต้าบลหนองหลุม

จัดอบรมและจัดกิจกรรมให้ 
แกนท้าสตรีได้รู้บทบาทหน้าที่
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน

40,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการพลังครอบครัวร่วมท้า
ความดีเพือ่สร้างสรรค์สังคม

จัดกิจกรรมให้ครอบครัวใน
ชุมชนได้มีโอกาสท้ากิจกรรม
ทีดี่และสร้างสรรค์ร่วมกัน

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพให้เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่และได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิการอย่างทัว่ถึง

30,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลหนอง
หลุม

เพือ่จัดอบรมให้ความรู้สภา
เด็กและเยาวชนต้าบลหนอง
หลุม

15,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

125,000    รวมจ านวน   5   โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การส่งสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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.

1 โครงการแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

10,000      วัดในพืน้ที ่
ต้าบลหนองหลุม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

2 โครงการประเพณีสงกรานต์ 
สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอาย(ุวันกตัญญู)

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 70,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

120,000    สนามกีฬา 
รร.วชิรบารมี
พิทยาคม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

4 โครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

อุดหนุนงบประมาณให้
ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตรในการด้าเนินโครงการ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร ประจ้าปี
 2562

10,000      วัดท่าหลวง 
จังหวัดพิจิตร

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

46



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.

5 โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถ
บุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรม
ถวายดอกบัว)เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร  และ
สมโภชเมืองพิจิตร

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังโมกข์ในการจัด
กิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ 
(ขบวนแห่กิจกรรมถวาย
ดอกบัว)เนื่องในงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชร  และสมโภช
เมืองพิจิตร

15,000      วัดท่าหลวง 
จังหวัดพิจิตร

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

6 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
(หนองหลุมเกมส์)

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในพืน้ทีต้่าบลหนอง
หลุมเพือ่จัดการแข่งขันกีฬา

20,000      โรงเรียนพืน้ที ่
ต้าบลหนองหลุม

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

7 โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา
ต้านยาเสพติดองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวัง
โมกข์ เพือ่จัดการแข่งขัน
กรีฑากีฬาต้านยาเสพติด

62,500      พืน้ทีอ่้าเภอว
ชิรบารมี

กองการศึกษา
อบต.หนองหลุม

307,500    รวมจ านวน   7   โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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.

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

ต้ังด่านอ้านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ต้ังด่านอ้านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

จัดการฝึกอบรมทบทวน   
อปพร.พร้อมจัดซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายส้าหรับปฏิบัติหน้าที่

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมให้ชุมชนมีความ
พร้อมในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยของชุมชน

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

5 โครงการส่งเสริมความรู้การ
ป้องกันภัยและการระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต้นในสถานศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันภัยและการระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต้นในสถานศึกษา

20,000      โรงเรียนพืน้ที ่
ต้าบลหนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

6 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการระงับ
อัคคีภัยแก่ประชาชน

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย
และการระงับอัคคีภัยแก่
ประชาชน

20,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

90,000      

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 โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

จดัอบรมเชิงปฏิบัติการและจดั
กจิกรรมให้มีจติส้านึกและ
ทัศนคติทีดี่ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

50,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

2 โครงการตามรอยเท้าพ่อใน
ดวงใจ

ด้าเนินโครงการกิจกรรมตาม
พระราชด้าริ

50,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   6   โครงการ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

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 โครงการบูรณาการ การ
ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุน
สถานทีก่ลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ในเขตอ้าเภอว
ชิรบารมี

จัดต้ังสถานทีก่ลาง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ในเขตอ้าเภอวชิรบารมี 
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านนา

40,000      ส้านักงาน
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น
อ้าเภอวชิรบารมี

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4 โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต.
หนองหลุม

เป็นค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ
เมน ค่าพืน้ทีใ่นการจัดเก็บ
ข้อมูล และค่าเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล

10,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

5 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

15,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

50



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.

6 โครงการจัดท้ารายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุม

จัดท้าหนังสือรายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัมนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

50,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน

จัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและต้าบล จัดประชุม
คณะกรรมการจัดท้าแผน 
และทีเ่กี่ยวข้อง

40,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

8 โครงการการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริการ

ด้าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริการ

20,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

แบบ ผด.02 

51



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.

9 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิก อบต.

ด้าเนินการโครงการจัดการ
เลือกต้ัง นายก อบต. และ
สมาชิก อบต. อีกทัง้ให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
 การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกต้ัง

300,000    ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

10 โครงการสนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง 
ส.ส. ส.ว.และสภาท้องถิ่น

10,000      ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

11 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 250,000    ทีท้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

แบบ ผด.02 

52



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.

12 โครงการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา  12 
สิงหาคม  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

เพือ่อุดหนุนค่าด้าเนิน
โครงการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2562 สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที ่9 ให้กับทีว่่าการ
อ้าเภอวชิรบารมี

10,000      ทีว่่าการอ้าเภอ 
 วชิรบารมี

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

13 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เพือ่อุดหนุนค่าด้าเนิน
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 ให้กับทีว่่า
การอ้าเภอวชิรบารมี

50,000      ทีว่่าการอ้าเภอ 
 วชิรบารมี

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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.

14 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานส่วนต้าบล
 พนักงานครูส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

เพือ่จัดการอบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนต้าบล พนักงาน
ครูส่วนต้าบล และพนักงาน
จ้างตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

15,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

15 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 2
 ข้าง

เพือ่ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 
2 ข้าง กว้าง 14.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร ความยาว 
25.00 เมตร (รวมสองฝ่ัง)

450,000    ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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.

16 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
เก็บของวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ
วัสดุอุปกรณ์ ปริมาณงาน
อาคาร กว้าง 5.00 เมตร สูง
 3.00 เมตร ความยาว 
11.45 เมตร โดยมีปริมาตร
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 
57.25 ตารางเมตรและงาน
ระบบไฟฟ้า

350,000    ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

 กองช่าง  
อบต.หนองหลุม

17 โครงการปรับปรุงประตู
ทางเข้า-ออก พร้อมร้ัวทีท่้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

ด้าเนินการปรับปรุงประตู
ทางเข้า-ออก พร้อมร้ัวทีท่้า
การองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

50,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

18 โครงการรณรงค์ให้ประชาชน
ใช้สิทธิต์ามระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิท์ุกระดับ

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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.

19 โครงการปรับปรุงอาคารทีท่้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

ด้าเนินการปรับปรุงอาคารที่
ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

120,000    ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด 
อบต.หนองหลุม

1,890,000    

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   19   โครงการ

แบบ ผด.02 
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(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 เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป     
 1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย

9,500        ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

ส้านักปลัด

2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

9,500        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
1. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   1   รายการ

แบบ ผด.02/1 
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

16,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองคลัง

2 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อม
ติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

4,300        ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองคลัง

3 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network

10,000      ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองการศึกษา

4 เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA

2,500        ทีท่้าการ อบต.
หนองหลุม

กองช่าง

32,800      

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   4   รายการ

แบบ ผด.02/1 
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(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 เก้าอี้ท้างาน เกา้อี้ท้างาน ประเภทปฏิบัติการ 3,500          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

2 ตู้เหล็กแบบ  2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

3 ตู้เหล็กแบบ  2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

4 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรงเต้ีย ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรงเต้ีย 5,500          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

5 โต๊ะหินออ่น โต๊ะหินออ่น 4,000          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

6 โต๊ะหินออ่น โต๊ะหินออ่น 4,000          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

ส้านกปลัด

7 เกา้อี้ท้างาน เกา้อี้ท้างาน ประเภทอ้านวยการ 5,000          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

กองการศึกษา

8 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรงเต้ีย ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรงเต้ีย 5,500          ทีท่้าการ  
อบต.หนองหลุม

กองช่าง

38,500      

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
3. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ส านักงาน
    3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมจ านวน   8   รายการ 

แบบ ผด.02/1 

59



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(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 ชั้นเกบ็เอกสาร ชั้นเกบ็เอกสาร 5,500        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.หนองหลุม

กองการศึกษา

1.ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นบวัยาง

2.ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก.อบต.หนอง

หลุม

1.ศูนย์พฒันาเด็ก
เล้กบา้นบวัยาง

กองการศึกษา

2. ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนอง

หลุม

3. ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหลุม

24,500      

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3 โต๊ะพบัเอนกประสงค์ โต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ้านวน 6
 ตัว ตัวละ 1,500 บาท

9,000        

รวมจ านวน   3   รายการ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

3. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ส านักงาน
    3.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

2 ชั้นวางโทรทัศน์ ชั้นวางโทรทัศน์ จ้านวน 2 ตัว 
ตัวละ 5,000 บาท

10,000      กองการศึกษา

แบบ ผด.02/1 
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