
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 





ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้   

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

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

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

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดย
ให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองหลุม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม   
 
  

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                        หน้า 
ส่วนที่  ๑  บทน า  
     บทน า            ๑ 
     วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน          1 
     ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน          ๒ 
     ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         ๔ 

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
    บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๑)      5 
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)   

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเย็น 1  หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 7
      - โครงการลงลูกรังสายถ้ านางเงือก หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่    8 
  - โครงการขุดลอกคลองวังส าโรง ช่วงหมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง    9 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่   10 
    ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง   
    อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
  - โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านป่าสักเชื่อมคลองการะบาด   11 
  - โครงการขุดลอกคลองสายการะบาด หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก    12 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 13 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเก่า หมู่ 5 บ้านหนองหลุม 14 
  - โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านหนองหลุมถึงบ้านเหนือพัฒนา   15 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 16 
  - โครงการขุดลอกคลองวังส าโรง หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง    17 
  - โครงการขุดลอกคลองสายหลังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)  18 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยแก้วทอง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง   19 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง   20 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายริมคลองทิศใต้ หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 21 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที่ 2) 22 
  - โครงการขุดลอกคลองวังส าโรง ช่วงหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่    23 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะนอก หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 24 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน ถึงหมู่ที่ 11  25
    บ้านวังปลาทู ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
  - โครงการลงลูกรังสายหนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้างถึงบ้านโนนไร่   26 
  - โครงการขุดลอกคลองมาบค้า หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา    27 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตะเข้ หมู่ที่ 7    28
    บ้านไหล่โก – สายเอเชีย 117 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
   
 



 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 1    29
    ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร – บ้านก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม  
    จังหวัดพิจิตร 
   
    

   
    
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

ส่วนที ่๑  บทน า 

บทน า 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
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  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดย
ให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบฯดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองหลุม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 
 

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

 

 

 



 

2 
 

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 ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการด 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
น้อยสามสิบวันนับ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
        ปฏิบัติมากขึ้น 

          (๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

        ท้องถิ่น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

        ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2   

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



โครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานการเกษตร -                  -                    -                 -                        
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-                  -                    -                 -                        
รวม -                 -                    -                -                       

 2.1 แผนงานการเกษตร -                  -                    -                 -                        
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -                  -                    -                 -                        
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 23                   100.00              10,398,000   100.00                  อบต.หนองหลุม
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

-                  -                    -                 -                        
รวม 23                  100.00              10,398,000   100.00                 

3.1 แผนงานงบกลาง -                  -                    -                 -                        
3.2 แผนงานการศึกษา -                  -                    -                 -                        
3.3 แผนงานสาธารณสุข -                  -                    -                 -                        
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-                  -                    -                 -                        
3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นันทนาการ -                  -                    -                 -                        
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                  -                    -                 -                        

รวม -                 -                    -                -                       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ฉบบัที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน

แบบ ผด.01 
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โครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ฉบบัที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน

แบบ ผด.01 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป -                  -                    -                 -                        

รวม -                 -                    -                -                       
รวมทั้งสิ้น 23                  100.00              10,398,000   100.00                 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภบิาล
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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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่มเย็น 1 หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่              

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่มเย็น บ้านต้นประดู่
 หมู่ที ่1 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
240.00 เมตร โดยมีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกล่ียเรียบร้อยข้างละไม่น้อย
กว่า 0.00 - 0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที ่(ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

 497,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

2 โครงการลงลูกรังสายถ้ านาง
เงือก หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการลง
ลูกรังถนนสายถ้ านางเงือก หมู่ที่
 1 บ้านต้นประดู่ ผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร ความยาว 
150.00 เมตร โดยมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 
ลูกบาศก์เมตร (โดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์,รถบด)
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)

 28,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

3 โครงการขุดลอกคลองวัง
ส าโรง ช่วงหมู่ที ่2 บ้านโนน
ป่าแดง

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอก
คลองวังส าโรง ช่วงหมู่ที ่2 บ้าน
โนนป่าแดง ปริมาณงาน  สภาพ
เดิม  ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10-12 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
กน้คลองกว้างเฉล่ีย 6 เมตร 
ความยาว 900 เมตร สภาพใหม่
 ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 10
 -12 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร
 กน้คลองกว้างเฉล่ีย 4 เมตร 
ความยาว 900 เมตร ปริมาตร
ดินขดุไม่น้อยกว่า 12,150 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาดเกล่ีย
เรียบคันทิง้ดินทัง้สองขา้งตาม
หรือสภาพพืน้ที ่(ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ป้าย

 497,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่2    
บ้านโนนป่าแดง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่
 3 บ้านต้นประดู่ ต าบล
หนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบล
บ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก               

 เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านต้นประดู่ หมู่ที ่3 ต าบล
หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอบางระก า จงัหวัด
พษิณุโลก ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
 240.00 เมตร  โดยมีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ีย
เรียบร้อยขา้งละไม่น้อยกว่า 0.00
 - 0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่
 (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ จ านวน
 1 ป้าย

 497,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่3    
บ้านต้นประดู่

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

10



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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

5 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่4
 บ้านป่าสักเชื่อมคลองกา
ระบาด

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอก
คลองหมู่ที ่4 บ้านป่าสักเชื่อม
คลองการะบาด ปริมาณงาน  
สภาพเดิม  ขนาดปากคลองกว้าง
เฉล่ีย 8 - 10 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 
เมตร กน้คลองกว้างเฉล่ีย 6 เมตร
 ความยาว 2,200 เมตร สภาพ
ใหม่ ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 8
 -10 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร กน้
คลองกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ความ
ยาว 2,200 เมตร ปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 12,100 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปาดเกล่ียเรียบคันทิง้
ดินทัง้สองขา้งตามหรือสภาพพืน้ที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ จ านวน
 1 ป้าย

 495,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่4    
บ้านป่าสัก

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

11



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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

6 โครงการขุดลอกคลองสายกา
ระบาด หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุด
ลอกคลองสายการะบาด หมู่ที่ 4
 บ้านป่าสัก ปริมาณงาน  สภาพ
เดิม  ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 8-10 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.30 
เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 6 
เมตร ความยาว 2,000 เมตร 
สภาพใหม่ ขนาดปากคลองกวา้ง
เฉล่ีย 8-10 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.50 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย
 4 เมตร ความยาว 2,000 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่
 11,200 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปาดเกล่ียเรียบคันทิ้งดินทั้งสอง
ข้างตามหรือสภาพพื้นที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 ป้าย

 458,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่4    
บ้านป่าสัก

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

12



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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 1   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 1 หมู่ 5 บ้านหนองหลุม 
ต าบลหนองหลุม         อ าเภอว
ชิรบารมี จังหวดัพจิิตร ผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 44.00 
เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
132.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ีย
เรียบร้อยข้างละไม่นอยกวา่ 
0.00 - 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)

 68,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

13



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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายท่าเรือเกา่      
หมู่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่าเรือเกา่ หมู่ 5      
บ้านหนองหลุม ต าบลหนองหลุม
 อ าเภอวชิรบารมี จังหวดัพจิิตร 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ความยาว 
125.00 เมตร  โดยมีปริมาตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กวา่ 375.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกล่ีย
เรียบร้อยข้างละไม่นอยกวา่ 
0.00-0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 ป้าย

 196,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

9 โครงการลงลูกรังถนนสาย
บ้านหนองหลุมถึงบ้านเหนือ
พัฒนา

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการลง
ลูกรังถนนสายบ้านหนองหลุม
ถึงบ้านเหนือพัฒนา ผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร ความยาว 
780.00 เมตร โดยมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 312.00 
ลูกบาศก์เมตร (โดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์,รถบด)
ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 199,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  ซอย 3 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 หมู่ 5            
บ้านหนองหลุม ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 60.00 เมตร  โดยมี
ปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบร้อยข้างละ
ไม่น้อยกว่า 0.00-0.25 เมตร
 หรือตามสภาพพืน้ที ่(ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม)

 93,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่5    
บ้านหนองหลุม

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

11 โครงการขุดลอกคลองวัง
ส าโรง หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอก
วังส าโรง หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง ปริมาณงาน  สภาพ
เดิม  ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10-12 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
กน้คลองกว้างเฉล่ีย 6 เมตร 
ความยาว 1,450 เมตร สภาพ
ใหม่ ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10-12 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50
เมตร กน้คลองกว้างเฉล่ีย 4 เมตร
 ความยาว 1,450 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปาดเกล่ียเรียบคันทิง้ดินทัง้สอง
ขา้งตามหรือสภาพพืน้ที ่(ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ป้าย

 491,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่6    
บ้านยาง

นกกระทุง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

12 โครงการขุดลอกคลองสาย
หลังนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)

เพื่อจา่ยเปน็ค่าด าเนินการขุดลอก
คลองสายหลังนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง (พจิติร) 
ปริมาณงาน  สภาพเดิม  ขนาด
ปากคลองกว้างเฉล่ีย 8-10 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ก้นคลองกว้าง
เฉล่ีย 4 เมตร ความยาว 2,400 
เมตร สภาพใหม่ ขนาดปากคลอง
กว้างเฉล่ีย 8-10 เมตร ลึกเฉล่ีย 3
 เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย 4 เมตร
 ความยาว 2,400 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ีย
เรียบคันทิ้งดินทั้งสองข้างตามหรือ
สภาพพื้นที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
1 ปา้ย

 499,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

18



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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังซอยแก้วทอง หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
กอ่สร้างถนนดินลูกรังซอยแกว้
ทอง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 
ปริมาณงานลงดินถมคันทาง
กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร สูงเฉล่ีย
 1.00 เมตร ยาว 132 เมตร
พร้อมบดทับงานดิน ผิวจราจร
ลูกรังกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความยาว
 132.00 เมตร พร้อมบดทับ
งานลูกรัง พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน 12 
ท่อน (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 ป้าย

 167,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังสายทุง่โพธิ ์หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทุง่
โพธิ ์หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง ผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความ
ยาว 850.00 เมตร โดยมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
340.00 ลูกบาศก์เมตร (โดย
รถเกรดเดอร์มอเตอร์,รถบด)
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 217,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังสายริมคลองทิศ
ใต้ หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

 เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
สายริมคลองทิศใต้ หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง ผิวจราจรกว้าง
เฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร
 โดยมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 200.00 ลูกบาศก์เมตร (โดย
รถเกรดเดอร์มอเตอร์,รถบด)
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 133,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่9    
บ้านบัวยาง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง ซอย 7      
หมู่ที ่ 9 บ้านบัวยาง         
(ช่วงที ่2)

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ซอย 7 หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง
ปริมาณงานลงดินถมคันทาง
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร สูง
เฉล่ีย0.40 เมตร ยาว 1,100 
เมตร พร้อมบดทับงานดิน ผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความ
ยาว 1,100.00 เมตร พร้อม
บกทับลูกรัง พร้อมวางท่อ PVC
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
 จ านวน 8 ท่อน (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

 500,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่9    
บ้านบัวยาง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

17 โครงการขุดลอกคลองวัง
ส าโรง ช่วงหมู่ที ่10 บ้านโนน
ไร่

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอก
คลองวังส าโรง ช่วงหมู่ที ่10 บ้าน
โนนไร่ ปริมาณงาน  สภาพเดิม  
ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10-12 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร
กน้คลองกว้างเฉล่ีย 6 เมตร 
ความยาว 1,220 เมตร สภาพ
ใหม่ ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10-12 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 
กน้คลองกว้างเฉล่ีย 4 เมตร 
ความยาว 1,220 เมตร 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
12,200 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปาดเกล่ียเรียบคันทิง้ดินทัง้สอง
ขา้งตามหรือสภาพพืน้ที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ จ านวน
 1 ป้าย

 499,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่10   
 บ้านโนนไร่

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะ
นอก หมู่ 11 บ้านโนนซ่าน 

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกาะนอก หมู่ 11 
บ้านโนนซ่าน ต าบลหนองหลุม
 อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
70.00 เมตร  โดยมีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกล่ียเรียบร้อยข้างละไม่น้อย
กว่า 0.00-0.25 เมตรหรือ
ตามสภาพพืน้ที่
 (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 129,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่11   
 บ้านโนนซ่าน

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที ่
11 บ้านโนนซ่าน ถึงหมู่ที ่11
 บ้านวังปลาทู ต าบลก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร             

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน
ถึงหมู่ที่ 11 บ้านวงัปลาทู 
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม
 จังหวดัพจิิตร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 240.00 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่ 960.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกล่ียเรียบร้อยข้างละ
ไม่น้อยกวา่ 0.00-0.25 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 ป้าย

 497,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่11   
 บ้านโนนซ่าน

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

20 โครงการลงลูกรังสายหนอง
สกัด หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง ถึง
 บ้านโนนไร่

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการลง
ลูกรังสายหนองสกัด หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง ถึง บ้านโนนไร่
ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3.50 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ความยาว 530.00 เมตร โดย
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
185.50 ลูกบาศก์เมตร (โดย
รถเกรดเดอร์มอเตอร์,รถบด)
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 118,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่8    
บ้านห้วยห้าง

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

21 โครงการขุดลอกคลองมาบค้า
 หมู่ที ่12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุด
ลอกคลองมาบค้า หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพฒันา ปริมาณงาน  สภาพ
เดิม  ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 8-10 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร 
ความยาว 2,135 เมตร สภาพ
ใหม่ ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 8-10 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร 
ความยาว 2,135 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,675 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปาดเกล่ียเรียบคันทิ้งดินทั้งสอง
ข้างตามหรือสภาพพื้นที่
(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม)
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 ป้าย

 437,000 
(งบประมาณ
จากเงินสะสม)

     หมู่ที ่12   
 บ้านเหนือ

พัฒนา

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ตะเข้ หมู่ที ่7 บ้านไหล่โก - 
สายเอเชีย 117 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองตะเข้ - แยก
เอเชีย 117 หมู่ที ่7 บ้านไหล่
โก กว้าง 4 เมตร ความยาว 
1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีปริมาตรพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4,880 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

 2,477,000 
(งบประมาณ

จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ)

     หมู่ที ่7    
บ้านไหล่โก

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม
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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.

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ต้นประดู่ หมู่ที ่1 ต าบล
หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร - บ้านก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 117 - บ้าน
หนองบัว หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่
 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

 1,206,000 
(งบประมาณ

จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ)

     หมู่ที ่1    
บ้านต้นประดู่

   กองช่าง   
อบต.หนองหลุม

10,398,000   รวมจ านวน  23  โครงการ
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