
ผด.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางท่ี 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ทางเท้าท่อระบายน ้า 13                 16.25          1,909,800 17.04 กองช่าง

รวม 13

2.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร
แนวทางท่ี 2.1 ให้การศึกษา อบรมสัมมนาและการไปดูงานด้านการเกษตร 2                   2.50               30,000 0.27 ส้านักงานปลัด

รวม 2

3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 3.1  การพัฒนาด้านการศึกษา 12                 15.00             644,743 5.75 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 3.2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5                   6.25             150,000 1.34 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 3.3  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6                   7.50          7,148,000 63.77 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 3.4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา 2                   2.50             118,000 1.05 ส้านักงานปลัด

รวม 25                 31.25

4.  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางท่ี 4.1 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 2                   2.50 130,000            1.16 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 4.2  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต้าบลหลุมข้าว 2                   2.50 50,000              0.45 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 4                   5.00 150,000            1.34 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 4.4 การจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1                   1.25 50,000              0.45 ส้านักงานปลัด

แนวทางท่ี 4.5 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงานของท้องถ่ิน 11                 13.75 0.00 ส้านักงานปลัด

รวม 20 25.00                
5.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 5.1  ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ ส่ิงก่อสร้าง ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 9

                11.25
192,600            1.72

ส้านักงานปลัด/กองคลัง/
กองช่าง

แนวทางท่ี 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
6

                  7.50
313,000            2.79

ส้านักงานปลัด/กองคลัง/
กองช่าง

แนวทางท่ี 5.3  พัฒนาข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการวางนโยบายและแผน
5

                  6.25
165,000            1.47

ส้านักงานปลัด/กองคลัง/
กองช่าง

รวม                    20

รวมท้ังส้ิน 80                   100                   11,051,143       100                 

                       บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  94.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  282  
ตารางเมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ  (พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลุมข้าว  อ้าเภอโคกส้าโรง  จังหวัดลพบุรี

แบบผด.02

สถานท่ีด้าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 1สายทาง ถนนลูกรัง นา
นายสุเทพ ดวงละออ

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  96.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  288  
ตารางเมตร

 หมู่ท่ี 1 บ้านเนินส้มกบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมู่ 3 บ้านโคกพรม กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือ
เช่ือมกับถนนเลียบคลองโพนทองฝ่ัง
ตะวันออก สถานท่ีก่อสร้าง สะพาน 
คสล. บริเวณนานางทองใบ ดีทองงาม
 พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร

ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือเช่ือมกับถนน
เลียบคลองโพนทองฝ่ังตะวันออก 
สถานท่ีก่อสร้าง สะพาน คสล. บริเวณ
นานางทองใบ ดีทองงาม พร้อมวางท่อ
 คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  
เมตร มอก. ช้ัน 3 อัดแรง จ านวน 22 
 ท่อน

หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

ล้าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี  2  สายทาง ถนนลูกรัง
นานางประคอง แสนงาม

2 ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  96.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  288  
ตารางเมตร

หมู่ท่ี 2 บ้านเนินส้มกบ

กองช่าง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี  2 สาย
ทางถนนลูกรังทางไปนานายเดชา วิสูงลี

พ.ศ.2564

150,000     

175,000     

147,000     

153,000     

พ.ศ. 2563
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
175,000     

175,000     

175,000     

175,000     

7

8

 โครงการขุดลอกคลอง  ขุดลอก  หมู่ท่ี
 3  คลองกลาง บริเวณนานายบุญเกิด
บุญสูตร  ไปถึงบริเวณถนนสาย โคก
พรม – วังขอนขว้าง

ปริมาณ ปากบนคลองเดิม กว้างเฉล่ีย 
5.00  เมตร ยาว 1,750.00  เมตร  
ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร  ก้นคลองเดิม
กว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ขุดลอกใหม่
จากก้นคลองเดิมกว้างเฉล่ีย 2.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00  เมตร  ก้นคลอง
ใหม่กว้าง 1.00  เมตร  ยาว  
1,750.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 2,625  ลูกบาศก์เมตร

หมู่ 6 บ้านหลุมข้าว

ล้าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

กองช่าง

โครงการวางท่อระบายน้ าแบบส่ีเหล่ียม
 หมู่ท่ี 3 คลองกลาง ถนนสาย โคก
พรม– วังขอนขว้าง บริเวณแยกไป ม. 8

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าแบบ
ส่ีเหล่ียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50
 X 1.50  เมตร จ านวน 2 แถว แถว
ละ 12  ท่อน

 หมู่ 5 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  93.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  279  
ตารางเมตร

บ้านหลุมข้าว กองช่าง

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  100.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  300  
ตารางเมตร

หมู่ 7 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

5

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  4  สายทาง 
ถนนลูกรังสระน้ าหมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 สายทาง 
ถนนลูกรังเสาสัญญาณโทรศัพท์
แยกขวา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
276,000     

211,000       

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 สายทาง 
ถนนลูกรังบ้านนางมณณิพา 
สัตย์ยารมถ์

พ.ศ.2564

11

ล้าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สายทาง 
ถนนนายวัลลภ  เหล่าหล้า

ปริมาณงาน  กว้าง  2.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  160.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  400  
ตารางเมตร

บ้านหลุมข้าว กองช่าง

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  191.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  573  
ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  6  สายทาง 
ถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 ไป หมู่ท่ี 9

300,000     บ้านหลุมข้าว กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 7 
 สายทางถนนบ้านนายวินัย 
ดวงจิตร์

ปริมาณงานกว้าง2.50เมตร  
หนา0.15เมตรยาว65.00  
เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ปรับตามสภาพข้างละ0.50  
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  162.50  ตารางเมตร

13 86,000       อบต.หลุมข้าว กองช่าง

12

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 กว้าง  3.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  
10.00  เมตร   ช่วงท่ี 2 กว้าง  2.50
  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  
50.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า  155  ตารางเมตร   

หมู่ 8 ส านักงาน
อบต.หลุมข้าว

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66,600

35,600          

17 โครงการปรับปรุงจากถนน
แอสฟัสติกท์คอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สถานท่ีปรับปรุง หมู่ท่ี  7  
สายทาง นางลอง ประมูล

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร ยาว  
17.00  เมตร  พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพ 
ข้างละ  0.50  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า  51  ตาราง
เมตร

26,800       อบต.หลุมข้าว กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   สถานท่ีก่อสร้าง 
หมู่ท่ี  7  สายทาง ถนน
ไปรษณีย์หมู่บ้าน

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  55.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  
165  ตารางเมตร

85,000       บ้านหลุมข้าว กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  7  สายทาง 
ถนนทางเข้าบ้านก านัน

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  22.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  66  ตาราง
เมตร

บ้านหลุมข้าว กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   หมู่ท่ี  7  สายทาง 
ถนนบริเวณบ้านนางจรี  ป่ีทอง

ปริมาณงาน  กว้าง  2.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  50.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  125  
ตารางเมตร   

หมู่ 8 ส านักงาน
อบต.หลุมข้าว

กองช่าง
ล้าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66,600

329,100       

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี  10  
สายทาง

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร ยาว  
17.00  เมตร  พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพ 
ข้างละ  0.50  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า  51  ตาราง
เมตร

26,800       อบต.หลุมข้าว กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   สถานท่ีก่อสร้าง 
หมู่ท่ี  9  สายทาง ถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 9 ไป หมู่ท่ี 6

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  55.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  
165  ตารางเมตร

85,000       บ้านหลุมข้าว กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายทาง 
ถนนลูกรังเลียบคลองนาตาไท

ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  159.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  636.00  
ตารางเมตร

บ้านหลุมข้าว กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายทาง 
ถนนลูกรัง บ้านนายมนตรี 
สายพาน

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  60.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  180.00  
ตารางเมตร

หมู่ 8 ส านักงาน
อบต.หลุมข้าว

กองช่าง
ล้าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้้า และ สะพาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66,600

329,100       

พ.ศ.2564พ.ศ. 2563

กองช่างบ้านหลุมข้าวปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  159.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  636.00  
ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายทาง 
ถนนลูกรังเลียบคลองนาตาไท

กองช่างหมู่ 8 ส านักงาน
อบต.หลุมข้าว

ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  60.00  
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับ
ตามสภาพ ข้างละ  0.50  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  180.00  
ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายทาง 
ถนนลูกรัง บ้านนายมนตรี 
สายพาน

กองช่างบ้านหลุมข้าว85,000       ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ยาว  55.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  
165  ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 สายทาง 
ถนนไปรษณีย์หมู่บ้าน

20

กองช่างอบต.หลุมข้าว26,800       ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร ยาว  
17.00  เมตร  พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพ 

โครงการปรับปรุงจากถนน
แอสฟัสติกท์คอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สถานท่ีปรับปรุง หมู่ท่ี  7  

21

18

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานท่ีด้าเนินการ
งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ล้าดับท่ี

19
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร
2.1แผนงานด้านให้การศึกษาอบรม และการไปดูงานด้านการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการเกษตรแแผนงานด้านการเกษตรแบบก้าวหน้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000      

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

20,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลหลุมข้าว ประจ าปี 
2563

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกพืช
ผสม กิจกรรมผักสวนครัวร้ัว
กินได้

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด
ล าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
452,223    

30,000      

6,000         

6,000         4 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด

ศพด. จ านวน     
 2  แห่ง

ส านักงานปลัด2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

3 โครงการเด็กไทยฟันดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการเด็กไทย
ฟันดี ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริมนม

 4  แห่ง ส านักงานปลัด
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,000         

6,000         

215,600    

792,000    

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

5 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการวันแม่
แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด

6 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการวันแม่
แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน ศพด.)

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กนักเรียน

1.ศพด.บ้านหลุมข้าว
  2.ศพพ.บ้านพรม
ทิน

ส านักงานปลัด

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ 

1.ร.ร.บ้านหลุมข้าว 
  2.ร.ร.บ้านพรมทิน

ส านักงานปลัด
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3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

74,800      

49,720      

20,000      

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ศพด.

เพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
ศพด.

1.ศพด.บ้านหลุมข้าว
  2.ศพพ.บ้านพรม
ทิน

ส านักงานปลัด

12 โครงการส่งเสริม กิจการสภา
เด็กตาบล หลุมข้าว ประจ าปี 
2563

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการส่งเสริม 
กิจการสภาเด็กตาบล หลุมข้าว
 ประจ าปี 2563

1.ศพด.บ้านหลุมข้าว
2.ศพพ.บ้านพรมทิน

ส านักงานปลัด

10 โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กกก่อนวัย
เรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการวันแม่
แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์

9 โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด

ศพด. จ านวน  
    2  แห่ง

ส านักงานปลัด6,000         
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13



14



3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินการโครงการคลองสวย
น ้าใส

      10,000 ต้าบลหลุมข้าว ส้านักงานปลัด

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
 และพัฒนาศักยภาพ อสม.
 ต้าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

40,000      ต้าบลหลุมข้าว ส้านักงานปลัด

3 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการรณรงค์ 
ควบคุม และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

      40,000 ต้าบลหลุมข้าว ส้านักงานปลัด

4 โครงการรณรงค์ สร้าง
สุขลักษณะ ห้องสุขา
สาธารณะให้สะอาด 
ถูกหลักอนามัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการโครงการรณรงค์ 
สร้างสุขลักษณะห้องสุขา
สาธารณะ ให้สะอาดถูกหลัก
อนามัย

      10,000 ต้าบลหลุมข้าว ส้านักงานปลัด

5 โครงการคัดแยกขยะ ใช้
ประโยชน์จากขยะ (3Rs)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินการโครงการ
คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์
จากขยะ (3Rs)

      50,000 ต้าบลหลุมข้าว ส้านักงานปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.3  แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดต้ังโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินจ่าย
โครงการจัดต้ังโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

40,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

อบต.หลุมข้าว
ส านักงานปลัด

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพแก่ผู้ติดเช้ือ HIV

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด6,000         

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

1 โครงการซอมแซม บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ ด้อยโอกาส "เพ่ือจาย เป็น
คาใช้จายในการ ดาเนินโครงการ
ซอม แซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการซอมแซม บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ ด้อยโอกาส "เพ่ือจาย เป็น
คาใช้จายในการ ดาเนินโครงการ
ซอม แซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

2 100,000    

40,000      

5,484,000        

1,478,000        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนพิการ

เบ้ียยังชีพคนพิการ4

3

โครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย
 สองวัย สัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย 
สองวัย สัมพันธ์

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนชรา



14



14

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.4  แผนงานด้านพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 
ออกกาลังกายกลางแจ้ง 

หมู่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 
ออกก าลังกายกลางแจ้งหมู่
 4

88,000      บ้านหลุมข้าว กองช่าง

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

1 โครงการกีฬาสัมพันธ์
เสริมสร้างความแข็งแรง
ในต าบลหลุมข้าว
ประจ าปี 2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครง
การกีฬาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความแข็งแรงในต าบลหลุมข้าว
ประจ าาปี 2563

30,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.1 แผนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000      

100,000    

-                   

2 โครงการฝึกอบรมอาสา สมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลัก
 สูตรทบทวน) ประจ าปี 2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
 สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน
 (หลัก สูตรทบทวน) ประจ าปี
 2563

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

1 โครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด
ล าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.2 แผนงานด้านส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในรูปของเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000      

2 โครงการสงเสริมอาขีพประชา
ชนท่ัวไปผู้ ด้อยโอกาสเพ่ือการ
มีงานท าสร้างอาชีพเสริม 
ประจ าปี พ.ศ.2563

พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสง
เสริมอาขีพประชาชน
ท่ัวไปผู้ ด้อยโอกาสเพ่ือ
การมี งานสร้างอาชีพเสริม
 ประจ าปี พ.ศ.2563

40,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

1 อบต.หลุมข้าวโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มอาชีพทางเลือกด้าน
การเกษตรต าบลหลุมข้าว 
ประจ าปี พ.ศ.2563

การด าเนินโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพทางเลือกด้าน
การเกษตร

ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4.3แผนงานด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนการ 
เลือกต้ัง พ.ศ.2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนการ 
เลือกต้ัง พ.ศ.2563

550,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

3 โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบัน และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ต าบล
หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินเพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด20,000         

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดประชุมประชาคม 
พัฒนาผู้น าชุมชน เพ่ือ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ ประจ าปี 2561

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดประชุม
ประชาคม พัฒนาผู้น าชุมชน 
เพ่ือขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด10,000         

1  โครงการจัดเวทีประชาคม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดเวที
ประชาคมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน ส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2563

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด20,000         

พ.ศ.2564
ล าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.4 แผนงานด้านการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอโคกส าโรง

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง เพ่ือจัด
กิจกรรมให้ประชาชน
ห่างไกล ปลอดภัยจากยา
เสพติด

50,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ย.
พ.ศ.2564
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.5 แผนงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงานของท้องถ่ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000      

20,000      

10,000      3 โครงการสนับสนุน สงเสริม 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ต าบลหลุมข้าว ประจ าปีพ.ศ .
2563

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดต้น
เทียนงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันครอบครัว และ
วันผู้สูงอายุ ต าบลหลุมข้าว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ วัน
ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ต าบล
หลุมข้าวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
ล าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงาน วัฒนธรรมก า
ฟ้าพาแลง ต าบลหลุมข้าว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานโครงการจัดงาน 
วัฒนธรรมก าฟ้าพาแลง 
ต าบลหลุมข้าว ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด
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4.5 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงานของท้องถ่ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000      

10,000      

9 โครงการจัดกิจกรรมถวาย
ราชสดุดี วันปิยะ

จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี
 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

10 โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์

สนุนการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์

28,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

11 โครงการจัดงานรัฐพิธี/วัน
ส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเฉลิมพรพระ
ชนมพรรษาวันแม่
กิจกรรมถวายราชสดุดี 
วันปิยะ

อุดหนุนท่ีการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง

10,000      อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

7   โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพรพระชนมพรรษา

จัดซุ่มเฉลิมพระเกียรติ ค่า
พวงมาลา ค่าธงชาติ ค่า
ตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุ
ต่างๆ

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

8 โครงการจัดงานวันแม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระราชินี 12 
สิงหามหาราชินี

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

พ.ศ.2563
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
205,000        

2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

8,000            อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

3 โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ 
และ พัฒนาศักยภาพ อสม. 
ต าบลลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ 
และ พัฒนาศักยภาพ อสม. 
ต าบลลุมข้าว

40,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

4 โครงการสนับสนุนจัด ทา
ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ
องค์กร ปกครองสวนท้องถ่ิน 
(eLAAS)ให้บรรลุผล สัมฤทธ์ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการโครงการสนับสนุนจัด
 ทาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
ขององค์กร ปกครองสวน
ท้องถ่ิน (eLAAS)ให้บรรลุผล 
สัมฤทธ์ิ

30,000          อบต.หลุมข้าว กองคลัง

5.2  สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการภายในองค์กรทุกด้านให้มีความพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ
และ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้น าต าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ
และ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้น าต าบลหลุมข้าว

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด
ล าดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม

จริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ต าบล
พนักงานส่วน ต าบลและ
พนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ต าบล
พนักงานส่วน ต าบลและ
พนักงานจ้าง

5,000            อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

6 โครงการสารวจความพึง พอใจ
ในการให้บริการ ประชาชน
ของ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการโครงการสารวจ
ความพึง พอใจในการ
ให้บริการ ประชาชนของ 
องค์การบริหารส่วน ต าบล
หลุมข้าว

25,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

5.2 แผนงานสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการภายในองค์กรทุกด้านให้มีความพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
5.1 แผนงานด้านปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง ในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานราชการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ปรับ

อากาศแบบแยก สวน ขนาด 
40,000  บี ทียู จ านวน 2 
เคร่ือง

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง เพ่ือจัด
กิจกรรมให้ประชาชนห่างไกล 
ปลอดภัยจากยาเสพติด

102,400        อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

2 โครการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์หรือLEDสีชนิด 
Network แบบท่ี 1 

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLEDสี
ชนิด Network แบบท่ี 1 1,000            อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สารับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 น้ิว)

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สารับงาน 
ประมวลผลแบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 น้ิว)

22,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ า
เย็นแบบคว่ าขวด

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ า
เย็นแบบคว่าขวด 10,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
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4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
5.1 แผนงานด้านปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง ในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานราชการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง

ล าโพงเคล่ือนท่ี พร้อมไมค์
เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เสียงลา
โพงเคล่ือนท่ี พร้อมไมค์ 6,000            อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

6 โครงการจัดซ้ือตู้เย็น ขนาน  5
 คิวบิกฟุต  จานวน 1 ตู้

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
ตู้เย็น ขนาน  5 คิวบิกฟุต  
จานวน 1 ตู้

6,500            อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

7 โครงการจัดซ้ือโต๊ะทา งาน 
ระดับ 3-6

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการโครงการ
จัดซ้ือโต๊ะทา งาน ระดับ 3-6

12,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

8 โครงการจัดอุปกรณ์อาน บัตร
แบบอเนกประสงค์  (Smart 
card reader)

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการโครงการ
จัดอุปกรณ์อาน บัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart card 
reader)

700               อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

9 โครงการจัดซ้ือ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คส าหรับงานด้าน
การศึกษา/พัฒนาชุมชน

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
งานด้านการศึกษา/พัฒนา
ชุมชน

32,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการท่ีดี
5.3 แผนงานพัฒนาข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการวางนโยบายและแผน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง

และดูแลเว็ปไซต์ ประจ าปี 
พ.ศ2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็ปไซต์ 
ประจ าปี พ.ศ2563

        10,000 อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

10,000     

5,000       

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการจัดท าวารสาร
สรุปผลการด าเนินงาน 
ของ อบต.หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดท า
วารสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน ของ อบต.
หลุมข้าว

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุนจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-LAAS) ให้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-LAAS)

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการท่ีดี
5.3 แผนงานพัฒนาข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการวางนโยบายและแผน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง การ
จัดเก็บรายได้ 
การจัดท าแผนท่ีภาษี

120,000   

20,000     

#REF!

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ
4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

บริหารงานคลังการจัดเก็บ
รายได้ การจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

5 โครงการอุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของ อปท.

อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสาร 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
หน่วยงานในเขต อบต.

อบต.เพนียด ส านักงานปลัด
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