
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 



 
ค าน า 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้   

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่  

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม   
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ส่วนที ่๑  บทน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/ โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 อาศัยอ านาจตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 (๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
 (๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๓)  เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ
   พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร

   ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

   ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
   สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
   ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 (๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการน าไป
       ปฏิบัติมากขึ้น 
 (๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงาน 
       ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั

1.1 แผนงานการเกษตร 4                     66.67                 70,000             63.64                    อบต.หนองหลุม

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                     33.33                 40,000             36.36                    อบต.หนองหลุม

 2.1 แผนงานการเกษตร 1                     10.00                 20,000             1.06                      อบต.หนองหลุม
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5                     50.00                 470,000           24.73                    อบต.หนองหลุม
 2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 4                     40.00                 1,410,000        74.21                    อบต.หนองหลุม
3.2 แผนงานการศึกษา 8                     20.51                 3,367,060        70.47                    อบต.หนองหลุม
3.3 แผนงานสาธารณสุข 9                     23.08                 485,000           10.15                    อบต.หนองหลุม
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                     7.69                   60,000             1.26                      อบต.หนองหลุม
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นนัทนาการ

11                   28.21                 635,960           13.31                    อบต.หนองหลุม

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8                     20.51                 230,000           4.81                      อบต.หนองหลุม
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร ตามหลัก
ธรรมาภบิาล

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17                   100.00               695,000           100.00                  อบต.หนองหลุม

รวม 72                  7,483,020       

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเสริมสร้างสังคม
และคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยัง่ยืน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารจัดการน้้า  
อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล

แผนงานยุทธศาสตร์

แบบ ผด.01 

5



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 รักปุา 
รักษาแผ่นดิน

ปล่อยพันธุป์ลาลงแหล่งน้้าและ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณที่ดิน
ของรัฐหรือที่ดินที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกนั และพื้นที่สาธารณะใน
ต้าบลหนองหลุม

10,000      หนองสกดั  
บ้านห้วยห้าง   
และวังส้าโรง  
บ้านโนนซ่าน

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการก้าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้้า
สาธารณะในเขตต้าบล
หนองหลุม

ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้้าสาธารณะในเขตต้าบล
หนองหลุม  พร้อมทั้งปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตามคันคลองสาธารณะ

30,000      แหล่งน้้า
สาธารณะใน
ต้าบลหนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกตามพระราชด้าริ

ปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง
สาธารณะ

10,000      หนองสกดั  
บ้านห้วยห้าง   
และวังส้าโรง  
บ้านโนนซ่าน

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ
    1.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02 

6



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

ส้ารวจ จัดท้าฐานข้อมูลและ
ด้าเนินกจิกรรมเพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่ส้าคัญในพื้นที่

20,000      ต้าบลหนองหลุม   ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

70,000     

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมจ านวน   4   โครงการ

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ
    1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

7



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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
ด้าเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการคัด
แยกขยะ ส่งเสริมให้ประชาชน
ลดขยะในครัวเรือน ตลอดจน
ส่งเสริมการน้าขยะกลับมาใช้
ใหม่ กบัธนาคารขยะทั้ง 4 แห่ง
ในพื้นที่ต้าบลหนองหลุม

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

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอนัตราย
ในชุมชน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการคัด
แยกขยะอนัตราย จัดหาภาชนะ
รองรับ เพื่อน้าไปก้าจัด 
ตลอดจนก้าหนดช่วงเวลาใน
การรับขยะและของเสีย
อนัตราย  ทั้ง 12 หมู่บ้าน

30,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

40,000     

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ
    1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

รวมจ านวน   2   โครงการ

แบบ ผด.02 

8



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของชุมชน

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน อบรมให้ความรู้ และ
แลกเปล่ียนความรู้กบัพื้นที่
ข้างเคียง

20,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

20,000     

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2.1 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ โครงการ

รวมจ านวน   1   โครงการ

แบบ ผด.02 

9



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท้าขนม
ไทย

จัดการฝึกอบรมอาชีพการท้า
ขนมไทยให้แกป่ระชาชน

20,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น้าหมู่บ้าน
และแกนน้ากลุ่มต่างๆใน
ต้าบลหนองหลุม

ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้าน ผู้น้าหมู่บ้านและแกน
น้ากลุ่มต่างๆในต้าบลหนองหลุม

400,000         ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่างๆ

ด้าเนินการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ

10,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แกก่ลุ่มผู้สูงอายุต้าบล
หนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่ม
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ

20,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต้าบลหนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้ต่อยอดกลุ่ม
อาชีพภายในต้าบลหนองหลุม

20,000           ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

  ส้านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

470,000   

พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2566

รวมจ านวน   5   โครงการ

    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ ผด.02 

10



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

เพื่อด้าเนินการต่อเติมอาคารศูนย์
พฒันาและฟื้นฟคุูณภาพชีวติ
ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร ต่อเติมห้อง
ขนาดกวา้ง 4 เมตร สูง 3.50 
เมตร ยาว 12 เมตร จ้านวน 2 
ห้อง, ผนังก่ออิฐบล็อกโดยรอบ 
พร้อมประตูบานสวงิกระจก โครง
อะลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.00
 เมตร 1 ช่อง, หน้าต่างบานเล่ือน
กระจกใส วงกบอะลูมิเนียม ขนาด
 1.10 เมตร x 1.40เมตร 6 ช่อง
, มีฝูาเพดานภายในยปิซ่ัม ท-ีบาร์
 ห้องโถงและภายในห้องน้้าพร้อม
ไฟฟาูส่องแสงสวา่ง (รายละเอียด
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุมก้าหนด) พร้อม
ปูายประชาสัมพนัธ ์จ้านวน 1 ปูาย

350,000         ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

   ส้านักปลัด   
อบต.หนองหลุม

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็

โครงการที่

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

11



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างก้าแพง
กนัดินที่ท้าการองค์การ
บริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุม

เพื่อด้าเนนิการกอ่สร้างก้าแพงกนั
ดินที่ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม ต้าบลหนองหลุม 
อ้าเภอวชิรบารม ีจังหวัดพจิิตร (ช่วง
ที่ 3)  ขนาดความสูง 2.00 เมตร 
ความยาว 75 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุมก้าหนด) พร้อม
ปาูยประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 1 ปาูย

500,000         ที่ท้าการ   
 อบต.หนองหลุม

   ส้านักปลัด   
อบต.หนองหลุม

3 โครงการติดเหล็กดัดและ
มุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

ด้าเนนิการติดเหล็กดัดและมุ้งลวด -
 หนา้ต่าง กว้าง 1.50 เมตร สูง 
1.10 เมตร  จ้านวน 8 ช่อง ,ประตู
หนา้ กว้าง 1.80 เมตร สูง 2 เมตร 
จ้านวน 1 ช่อง,ประตูหลัง กว้าง 1 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 1 ช่อง

50,000      ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างประตู
รับน้้าและระบายน้้าคลอง
สายการะบาด หมู่ที่ 4 
บ้านปุาสัก

กอ่สร้างประตูรับน้้าและระบาย
น้้า ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
ข้างสูง 2.50 เมตร  
(รายละเอยีดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหลุมก้าหนด)

510,000         หมู่ที่ 4    
 บ้านปุาสัก

กองช่างอบต.
หนองหลุม

1,410,000  

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมจ านวน   4   โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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. จัดซ้ือจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาลปฐมวัย 2. จัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็ก (อายุ 2-5 ป)ี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อตัราคนละ 
1,700 บาท/ปี

3. จัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อตัราคนละ 
1,130 บาท/ปี

2 โครงการอาหารเสริม
(นม)นักเรียนโรงเรียน 
สังกดั สพฐ.ในเขตต าบล
หนองหลุม

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียน

748,800     โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ. ทั้ง 6 แห่ง

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

666,900     ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง 
ได้แก ่            
 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดหนอง
หลุม              
2. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบัว
ยาง              3.
 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนอง
หลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 

3 โครงการอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลหนองหลุม

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กอนุบาลปฐมวัย

187,200     ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000          ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมสืบสาน
วัฒนธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
 สู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

อดุหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ใน
การด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมสืบสาน
วัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง สู่การพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

62,160            โรงเรียน   
วัดกลางวงศ์มณี

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 

6 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
สังกดั สพฐ.ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

จัดซ้ือจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน

1,512,000    โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ. ทั้ง 6 แห่ง

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม (เข้าค่าย
คุณธรรมนักเรียน)

อดุหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ใน
การด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่าย
คุณธรรมนักเรียน) ประจ าปี 
2566

50,000           โรงเรียนวัด
กลางวงศ์มณี

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

8 โครงการพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม

เพื่อจัดอบรมพฒันาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลหนองหลุม

20,000         รร.วชิรบารมี
พทิยาคม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

3,367,060  รวมจ านวน   8   โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

จัดซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า เพื่อฉีดให้แกสุ่นัขและ
แมวในพื้นที่ต าบลหนองหลุม

70,000        ต าบลหนองหลุม
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือจัดหา เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน, วัสดุในการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลายจัดกจิกรรม
รณรงค์ป้องกนัและควบคุม โรค
ไข้เลือดออก

130,000      ต าบลหนองหลุม
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ
ต าบลหนองหลุม

จัดกจิกรรมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแลมี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ

25,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3. ยทุธศาสตร์  การสง่สร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.3 แผนงานสาธารณสขุ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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. ยทุธศาสตร์  การสง่สร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.3 แผนงานสาธารณสขุ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

4 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
มะเร็งเต้านมและการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตัวเองแกแ่กน
น าตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมทั้ง
ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมให้แกก่ลุ่มสตรี

30,000        ต าบลหนองหลุม
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

5 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกมุารี

จัดอบรมให้ความรู้และออก
หน่วยประเมินภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการของเด็กในพท้น
ที่ต าบลหนองหลุม

20,000        ต าบลหนองหลุม
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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. ยทุธศาสตร์  การสง่สร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.3 แผนงานสาธารณสขุ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

6 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด TO
 BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

จัดกจิกรรมรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจน
กจิกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

50,000       รร.วชิรบารมี
พิทยาคม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

7 โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและตรวจ
เยีย่มสถานที่และผู้
ประกอบอาหารในต าบล
หนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้และตรวจ
เยีย่มสถานที่และ
ผู้ประกอบการอาหารในต าบล
หนองหลุม

20,000          ที่ท าการ อบต.
หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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. ยทุธศาสตร์  การสง่สร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.3 แผนงานสาธารณสขุ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

8 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

จัดกจิกรรมตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ให้แกป่ระชาชนใน
ต าบลหนองหลุม

120,000     ต าบลหนองหลุม   ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

9 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

จัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขแกป่ระชาชนใน
ต าบลหนองหลุม

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

485,000     รวมจ านวน   9   โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
กฎหมาย สิทธิต่างๆ แกเ่ด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการพลังครอบครัว
ร่วมท าความดีเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม

อบรมสร้างพลังครอบครัวใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัวและพฒันา
อาชีพครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เครือข่ายองค์กรสตรี
หมู่บ้าน (กสพม.) ต าบล
หนองหลุม

อบรมให้ความรู้และพัฒนา
อาชีพให้แกก่ลุ่มแม่บ้านและ
องค์กรสตรีหมู่บ้านภายใน
ต าบลหนองหลุม

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

 ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

60,000       

3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมจ านวน  3  โครงการ

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 จัดกจิกรรมแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

10,000         วัดในพื้นที่  
ต าบลหนองหลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

2 โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอายุ (วันกตัญญู)

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 70,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

3 โครงการแข่งขันกฬีาต้าน
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 200,000          ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

4 โครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
กจิกรรมงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัพจิิตร
ในการด าเนินโครงการพฒันาด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ 
กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวจังหวดัพจิิตร ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ ประจ าปี 2566

10,000       วัดท่าหลวง กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

    3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

    3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

5 โครงการจัดกจิกรรม
ขบวนรถบุปผาชาติ 
(ขบวนแห่กจิกรรมถวาย
ดอกบัว)เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร  
และสมโภชเมืองพิจิตร

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโมกข์
 ในการจัดกิจกรรมขบวนรถ
บุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรม
ถวายดอกบัว) เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพอ่เพชร  และ
สมโภชเมืองพจิิตร

15,000       วัดท่าหลวง กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

6 โครงการจัดงานสงกรานต์
 สรงน้ าพ่อปู่ บูชาหลัก
เมืองและย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเกา่
พิจิตร

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโมกข์
ในการด าเนินโครงการฯ

15,000        อทุยานเมืองเกา่
พิจิตร

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

7 โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าเสือ 
จังหวัดพิจิตร

จัดขบวนรถร่วมในงานแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าเสือ จังหวดัพจิิตร

70,000       วัดท่าหลวง กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

    3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

8 โครงการกฬีาต้านยาเสพ
ติด(หนองหลุมเกมส์)

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวดักลางวงศ์มณี ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา

95,960       โรงเรียนพื้นที่ 
ต าบลหนองหลุม

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

9 โครงการส่งนักกฬีาเข้า
แข่งขัน

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

50,000       สนามแข่งขันใน
พื้นที่จังหวัดพิจิตร

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

10 โครงการส่งนักกฬีาเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีาฟุต
ซอล ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจิตร

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟตุซอล ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัพจิิตร

50,000       สนามกฬีา
จังหวัดพิจิตร

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

11 โครงการส่งนักกฬีาเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีา
ฟุตบอล 7 คน ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟตุบอล 7 คน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัพจิิตร

50,000       สนามกฬีา
จังหวัดพิจิตร

กองการศึกษาฯ
อบต.หนองหลุม

635,960     รวมจ านวน   11   โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

ต้ังด่านอ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ต้ังด่านอ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการฝึกอบรมการ
ระงับอคัคีภัยและซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ระงับอคัคีภัย และซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้แกพ่นักงาน 
อบต.หนองหลุม

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม

50,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
แบบ ผด.02 

5 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัภัยและการระงับ
อคัคีภัยเบื้องต้น

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัภัย
และการระงับอคัคีภัยเบื้องต้น

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

6 โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม

50,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวชิรบารมี

เพื่ออดุหนุนงบประมาณให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
นาในการจัดต้ังสถานที่กลาง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ในเขตอ าเภอวชิรบารมี

40,000       ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่นอ าเภอ  
วชิรบารมี

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
แบบ ผด.02 

8 โครงการอบรมวินัยจราจร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัวินัย
จราจรให้แกเ่ยาวชนต าบล
หนองหลุม

10,000       รร.วชิรบารมี
พิทยาคม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

230,000     รวมจ านวน   8   โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด
กจิกรรมให้มีจิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

50,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 โครงการการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริการ

ด าเนินการประเมินการปฏิบัติ
ราชการและประเมินความพึง
พอใจต่อการบริการ

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

3 โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายก อบต. และสมาชิก 
อบต.

ด าเนินการโครงการจัดการ
เลือกต้ัง นายก อบต. และ
สมาชิก อบต. อกีทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ัง

30,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

4 โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกต้ัง

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง 
ส.ส. ส.ว.และสภาท้องถิ่น

10,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ต าบลหนองหลุม

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 400,000          ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

6 โครงการจัดกจิกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
28 กรกฎาคม

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่วา่
การปกครองอ าเภอวชิรบารมีใน
การด าเนินการโครงการจัด
กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธบิดี ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
28 กรกฎาคม

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

7 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่วา่
การปกครองอ าเภอวชิรบารมีใน
การด าเนินการโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

ส านักปลัด อบต.
หนองหลุม

8 โครงการจัดกจิกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ        
 12 สิงหาคม

อดุหนนุงบประมาณใหแ้กท่ี่ว่าการ
ปกครองอ าเภอวชิรบารมใีนการ
ด าเนนิการโครงการจัดกจิกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนพีันปหีลวง และ
วันแมแ่หง่ชาติ  12 สิงหาคม

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

9 โครงการจัดกจิกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม

อดุหนนุงบประมาณใหแ้กท่ี่ว่าการ
ปกครองอ าเภอวชิรบารมใีนการ
ด าเนนิการโครงการจัดกจิกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 13 ตุลาคม

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

 ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

10 โครงการจัดงานวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวัน
พ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม

อดุหนนุงบประมาณใหแ้กท่ี่ว่าการ
ปกครองอ าเภอวชิรบารมใีนการ
ด าเนนิการโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแหง่ชาติ
  5 ธันวาคม

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

11 โครงการจัดกจิกรรมวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม

อดุหนุนงบประมาณให้แกท่ี่ว่า
การปกครองอ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนินการโครงการจัด
กจิกรรมวันปิยมหาราช        
23 ตุลาคม

15,000        ที่ว่าการปกครอง
 อ าเภอวชิรบารมี

 ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

12 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
 พนักงานส่วนต าบล
พนักงานครู และ
พนักงานจ้างตามภารกจิ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ตามภารกจิขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

13 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิต์าม
ระบอบประชาธิปไตย

จัดกจิกรรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไป
ใช้สิทธิท์ุกระดับ

10,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

14 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

15 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

จัดประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ต าบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน

20,000       ที่ท าการ อบต.
หนองหลุม และ 

12 หมู่บ้าน

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

16 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง

จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง

15,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  กองคลัง   
อบต.หนองหลุม

17 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเกบ็
รายได้

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
จัดเกบ็รายได้

20,000            ที่ท าการ    
อบต.หนองหลุม

  กองคลัง   
อบต.หนองหลุม

695,000     รวมจ านวน   17   โครงการ
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 
ส าหรับงานส านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า
 4 ล าดับที่ 6)

17,000            ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

   ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม
 2564 หน้า 7 ล าดับที่ 10)

23,000            ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

     กองคลัง      
อบต.หนองหลุม

จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์

          (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

35



จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้า 20 
ล าดับที่ 42)

4,000              ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

     กองคลัง      
อบต.หนองหลุม

44,000       รวมจ านวน   3   รายการ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
          (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
ติดต้ังระบบ จ านวน 1 ชุด

25,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

 กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองหลุม

25,000       

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 
ส าหรับงานส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์
 ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 หนา้ 4 
ล าดับที่ 6)

17,000            ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

   ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

17,000       รวมจ านวน   1   รายการ

รวมจ านวน   1   รายการ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
          (2) แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
          (3) แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน1) เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิด
ใช้เคร่ืองยนต์แบบมือถือ

2) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2
 จังหวะ

3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่
น้อยกว่า 21 ซีซี
4) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 
22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
          (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ

1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 7,900              ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

   ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัด
หญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
 ดังนี้

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

17,400       รวมจ านวน   2   รายการ

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500              ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

  ส านักปลัด  
อบต.หนองหลุม

2

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
          (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด
 7 คิวบิกฟุต จ านวน 2 หลัง 
หลังละ 8,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หน้า 12 ล าดับที่ 6.1.2)

17,000       รวมจ านวน   1   รายการ

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
          (2) แผนงานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดหนอง

หลุม

  กองการศึกษาฯ  
อบต.หนองหลุม

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 17,000        

40



จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 
แบบสองบาน จ านวน 1 ตู้ 
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว
ยาง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก)
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หน้า 26 ล าดับที่ 
10.14.1)

5,700         รวมจ านวน   1   รายการ

ตู้เหล็ก แบบสองบาน 5,700              ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

  กองการศึกษาฯ  
อบต.หนองหลุม

3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
          (1) แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อม
เกา้อี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ พร้อมเกา้อี้ จ านวน
 1 ชุด

5,000           ที่ท าการ  อบต.
หนองหลุม

     กองช่าง     
อบต.หนองหลุม

5,000         

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ไม้วัดส่วนสูงแบบมีฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้วัด
ส่วนสูงแบบมีฐาน จ านวน 2 ชุด
 ชุดละ 2,500 บาท ให้แกศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง

5,000              ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

  กองการศึกษาฯ  
อบต.หนองหลุม

5,000         

รวมจ านวน   1   รายการ

รวมจ านวน   1   รายการ

4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
          (1) แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
          (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮ
ดรอลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก
ติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 คัน

3,000,000       ที่ท าการ  
อบต.หนองหลุม

     กองช่าง    
อบต.หนองหลุม

3,000,000  รวมจ านวน   1   รายการ

ที่ ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่
          (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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