
แผนด ำเนินงำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุมข้ำว
อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ กำรพัฒนำก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน ท่อระบำยน้ ำ และ สะพำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 1 สายทาง ถนนลูกรังทาง
ไปนานายสมยงค์ถึงเขตติดต่อต าบล
ถลุงเหล็ก

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตาม
สภาพ ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร   
 

198,000      หมู่ท่ี 1 บ้านเนินส้มกบ กองช่าง

แบบผด.02
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  (พ.ศ.2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุมข้ำว  อ ำเภอโคกส ำโรง  จังหวัดลพบุรี

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2565

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 2 สายทาง ถนนลูกรังทาง
ไปนานายสมเกรียติ ข้อก่ิง บริเวณนา
นายเดชา วิสูงลี

ปริมาณงานกว้าง2.50เมตรหนา 
0.15 เมตร ยาว 160.00เมตรพร้อม
ลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพ 
ข้างละ0.50เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร   

220,000     หมู่ท่ี 2 บ้านเนินส้มกบ กองช่าง

1

3 โครงการวางท่อระบายน้ าแบบ
ส่ีเหล่ียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50x1.50เมตร   จ านวน2แถวแถว
ละ12ท่อน หมู่ท่ี 3 คลองกลาง ถนน
สาย โคกพรม – วังขอนขว้าง บริเวณ
แยกไปหมู่ท่ี 8

ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ าแบบ
ส่ีเหล่ียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50x1.50เมตรจ านวน
2แถวแถวละ12ท่อนสถานท่ีก่อสร้าง
หมู่ท่ี 3 คลองกลางถนนสายโคกพรม–
วังขอนขว้าง บริเวณแยกไปหมู่ท่ี 8   

280,000     หมู่ 3 บ้านโคกพรม

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ท่ี 4
 สายทาง นายเรียน เวทมะโน

ปริมาณงานหนาเฉล่ีย0.15เมตรกว้าง
เฉล่ีย 3.50 เมตรยาว245.00เมตร 

180,000     หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

กองช่าง



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ กำรพัฒนำก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน ท่อระบำยน้ ำ และ สะพำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61,000       

218,350     

250,000     

61,000       

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี  5  สายทางถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 5 ไปหมู่ท่ี 6

ปริมาณงานกว้าง3.00เมตรหนา0.15
เมตรยาว132.00เมตรพร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพข้างละ
0.50เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า396 ตารางเมตร  

หมู่ 5 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี  4  สายทาง ถนนลูกรัง
เลียบคลองนาตาไท

โครงการเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต
 หมู่ท่ี 6 สายทาง ถนนบ้านนายเลิศ  
สอนเข็ม

ปริมาณงานกว้างเฉล่ีย 4.00  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ยาว 170.00 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
680 ตารางเมตร

หมู่ 6 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

ปริมาณงานกว้าง3.00เมตร หนา0.15
เมตรยาว37.00เมตรพร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางปรับตามสภาพข้างละ0.50
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า
111 ตารางเมตร    

 หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 7 สายทาง บริเวณ
ไปรษณีย์หมู่บ้านไปต่อ ถนนสุดเช่ือม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

ปริมาณงานกว้าง3.00เมตรหนา0.15
เมตรยาว37.00เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร

หมู่ 7 บ้านหลุม
ข้าว

กองช่าง

7



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ กำรพัฒนำก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน ท่อระบำยน้ ำ และ สะพำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
191,000     

499,000        

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 7 สายทาง บริเวณ
ไปรษณีย์หมู่บ้านไปต่อ ถนนสุดเช่ือม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

ปริมาณงานหนา 0.15เมตรพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 360  ตารางเมตร 

หมู่ 7 บ้านหลุมข้าว กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หมู่ท่ี 8 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ สถานท่ี
ด าเนินการ หมู่ท่ี  8  ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว 
ปริมาณงาน กว้าง  3.10  เมตร  
ยาว 6.00  เมตร

หมู่8บ้านหลุมข้าว กองช่าง

13 โครงการวางท่อระบายน้ าแบบส่ีเหล่ียม
 หมู่ท่ี 10

ปริมาณงานวางท่อระบายน้ าแบบ
ส่ีเหล่ียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.50X1.50เมตร จ านวน 1 แถว 8 
ท่อน พร้อมติดต้ังบานเหล็กประตูน้ า
ขนาด 1.50 เมตร  จ านวน 1 บาน 

280,000           หมู่ 10       
 บ้านพรหมทิน

เหนือ

กองช่าง

กองช่าง12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 สายทาง ถนนลูกรังหมู่ท่ี
 9 ไปหมู่ท่ี 6

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตรหนา 
0.15เมตรยาว 213.00เมตร พร้อม
ลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพข้าง
ละ0.50  เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 639 ตารางเมตร  

351,000         หมู่ 6 - 9     
บ้านหลุมข้าว ถึง 

บ้านวังเวิง



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ กำรพัฒนำก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน ท่อระบำยน้ ำ และ สะพำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000     

100,650

155,000       

200,000     

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านวังเวิน

 สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณถนนลูกรัง ฝ
99 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร 
หน้า 0.15 เมตร ยาว 127 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตาม
สภาพข้างละ 0.50 เมตร

บ้านวังเวิน กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 11 สายทาง ถนนซอยต้น
สาลีบริเวณหลังบ้านนายสมควร แย้ม
ชุมพร

ปริมาณงาน 
ช่วงท่ี1 กว้าง3.00เมตรหนา0.15
เมตรยาว16.00เมตร 
ช่วงท่ี2 กว้าง3.00เมตร หนา0.15
เมตรยาว45.00เมตร  
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตาม
สภาพข้างละ0.50เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า183 ตารางเมตร

หมู่ 11 บ้านพรหม
ทินใต้

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 11 สายทาง ถนนบริเวณ
บ้านนายสุวัฒน์ ต้นสาลี

ปริมาณงาน  กว้าง3.00เมตรหนา
0.15เมตรยาว94.00เมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพข้าง
ละ 0.50เมตรหรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า282 ตารางเมตร   

บ้านหลุมข้าว กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านวังเวิน

 สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณถนนลูกรัง ฝ
99 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร 
หน้า 0.15 เมตร ยาว 127 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตาม
สภาพข้างละ 0.50 เมตร

บ้านวังเวิน กองช่าง



2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรเกษตร
2.1แผนงำนด้ำนให้กำรศึกษำอบรม และกำรไปดูงำนด้ำนกำรเกษตร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรแแผนงำนด้ำนกำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำ

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

10,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงต าบล
หลุมข้าว ประจ าปี 2565

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกพืชผสม
 กิจกรรมผักสวนครัวร้ัวกินได้

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.1 แผนงำนด้ำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
406,655     

30,000       

6,000         

8,000         

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

1 โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม
 (นม)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริมนม

 4  แห่ง ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศพด. จ านวน      2 
 แห่ง

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการเด็กไทยฟันดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการเด็กไทยฟันดี
 ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด. จ านวน     
 2  แห่ง

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการการแข่งขันกีฬา
เตรียมความพร้อม ศพด. 
สังกัด อบต. หลุมข้าว

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการ
แข่งขันกีฬาเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ สังกัด อบต.หลุมข้าว 

ศพด. จ านวน     
 2  แห่ง

ส านักงาน
ปลัด



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.1 แผนงำนด้ำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
101,850     

185,220     

718,200     

20,000       

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ศพด. จ านวน     
 2  แห่ง

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.)

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กนักเรียน

1.ศพด.บ้านหลุมข้าว  
2.ศพพ.บ้านพรมทิน

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.หลุมข้าวจ านวน 2 ศูนย์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ 

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

ส านักงาน
ปลัด

12 โครงการส่งเสริม กิจการสภาเด็ก
ต าบล หลุมข้าว ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการส่งเสริม 
กิจการสภาเด็กตาบล หลุมข้าว 
ประจ าปี 2565

1.ศพด.บ้านหลุมข้าว2.
ศพพ.บ้านพรมทิน

ส านักงาน
ปลัด



3.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3.2 แผนงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ

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 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการโครงการคลองสวยน้ า
ใส

       10,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ต าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
 และพัฒนาศักยภาพ อสม.

30,000       ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

       40,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการรณรงค์ สร้าง
สุขลักษณะ ห้องสุขา
สาธารณะให้สะอาด 
ถูกหลักอนามัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการรณรงค์ 
สร้างสุขลักษณะห้องสุขา
สาธารณะ ให้สะอาดถูกหลัก
อนามัย

         5,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการคัดแยกขยะ ใช้
ประโยชน์จากขยะ (3Rs)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการคัดแยก
ขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ 
(3Rs)

       30,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบประมำณ

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



3.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3.2 แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

       39,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

7 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเงิน
อุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์

220,000 ต าบลหลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบประมำณ

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.3  แผนงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์

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 โครงการพัฒนาศัยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหลุมข้าว (ชมรมผู้สูงอายุสัญจร)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินจ่ายโครงการ
จัดต้ังโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

20,000              อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

1 โครงการซอมแซม บ้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส "เพ่ือจาย 
เป็นคาใช้จายในการ ดาเนิน
โครงการซอม แซมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการซอมแซม บ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส 
"เพ่ือจาย เป็นคาใช้จายในการ ดา
เนินโครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส

20,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพคนชรา

5,484,000         อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ สานสายใย สองวัย 
สัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย สอง
วัย สัมพันธ์

100,000     อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพแก่ผู้ติดเช้ือ HIV

6,000                อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

4 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพคนพิการ

1,478,000         อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.3  แผนงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์

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

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.4  แผนงำนด้ำนพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ

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

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลหลุมข้าว (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

เพ่ือจ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหลุมข้าว(โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)

40,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

1 โครงการกีฬาสัมพันธ์
เสริมสร้างความแข็งแรง
ในต าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครงการ
กีฬาสัมพันธ์เสริมสร้างความ
แข็งแรงในต าบลหลุมข้าว

20,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.1 แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

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       

50,000       

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุมข้าว
ปีงบประมาณ2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
หลุมข้าวปีงบประมาณ2565

80,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบประมำณ

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนประจ าปี
งบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนประจ าปีงบประมาณ
 2565

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

1 โครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.2 แผนงำนด้ำนส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในรูปของเงินอุดหนุนกลุ่มอำชีพ

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       

8 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้แก่
ประชาชนต าบลหลุมข้าว 

20,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม
อาชีพทางเลือกด้านการเกษตร
ต าบลหลุมข้าว ประจ าปี พ.ศ.
2563

การด าเนินโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ทางเลือกด้านการเกษตร

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.3แผนงำนด้ำนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนรวมในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ินของตนเอง

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 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน

550,000        อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดประชุมประชาคม พัฒนาผู้น า
ชุมชน เพ่ือขับเคล่ือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
 การจัดประชุมประชาคม พัฒนา
ผู้น าชุมชน เพ่ือขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

10,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

1  โครงการจัดเวทีประชาคมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2565

20,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

20,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ต าบลหลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.3แผนงำนด้ำนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนรวมในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ินของตนเอง

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 โครงการสนับสนุนการ เลือกต้ัง 

พ.ศ.2565
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนการ 
เลือกต้ัง พ.ศ.2565

10,000          อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.4 แผนงำนด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

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 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอ าเภอโคก
ส าโรง

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง เพ่ือจัด
กิจกรรมให้ประชาชน
ห่างไกล ปลอดภัยจากยา
เสพติด

50,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบประมำณ

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.5 แผนงำนด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำนของท้องถ่ิน

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       

20,000       

3 โครงการส่งเสิม  และสนับสนุน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทาง
โบราณคดีแหล่งเรียนรู้ชุมชน
บ้านพรมทินใต้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสิม  และสนับสนุน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทาง
โบราณคดีแหล่งเรียนรู้ชุมชน
บ้านพรมทินใต้

30,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์

สนุนการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์

28,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

1 โครงการจัดงาน วัฒนธรรมก า
ฟ้าพาแลง ต าบลหลุมข้าว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการจัดงาน วัฒนธรรมก า
ฟ้าพาแลง ต าบลหลุมข้าว 
ปีงบประมาณพ.ศ.2565

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันครอบครัว และวัน
ผู้สูงอายุ ต าบลหลุมข้าวประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ ต าบลหลุมข้าว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

2



4.5 แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำนของท้องถ่ิน

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 านักงาน
ปลัด

11 โครงการจัดงานรัฐพิธี/วัน
ส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเฉลิมพรพระ
ชนมพรรษาวันแม่กิจกรรม
ถวายราชสดุดี วันปิยะ

อุดหนุนท่ีการปกครองอ าเภอ
โคกส าโรง

10,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

8 โครงการจัดงานวันแม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระราชินี 12 สิงหามหา
ราชินี

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

7   โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พรพระชนมพรรษา

จัดซุ่มเฉลิมพระเกียรติ ค่า
พวงมาลา ค่าธงชาติ ค่าตรา
สัญลักษณ์ ค่าวัสดุต่างๆ

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด



5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000     

2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

8,000         อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ และ
 พัฒนาศักยภาพ อสม. ต าบลลุม
ข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพ่ิม ประสิทธิภาพ และ พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ต าบลลุมข้าว

30,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการสนับสนุนจัด ทาระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร 
ปกครองสวนท้องถ่ิน 
(eLAAS)ให้บรรลุผล สัมฤทธ์ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
โครงการสนับสนุนจัด ทาระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร 
ปกครองสวนท้องถ่ิน 
(eLAAS)ให้บรรลุผล สัมฤทธ์ิ

30,000       อบต.หลุมข้าว กองคลัง

5.2  สนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพ่ิม ประสิทธิภาพและ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้น าต าบล
หลุมข้าว

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพและ
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้น าต าบลหลุมข้าว



5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม
และ พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วน ต าบลพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้าง

5,000         อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการสารวจความพึง พอใจ
ในการให้บริการ ประชาชนของ 
องค์การบริหารส่วน ต าบลหลุม
ข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
โครงการสารวจความพึง พอใจ
ในการให้บริการ ประชาชนของ 
องค์การบริหารส่วน ต าบลหลุม
ข้าว

25,000       อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

5.2 แผนงำนสนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
5.1 แผนงำนด้ำนปรับปรุงและพัฒนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้ำง ในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร

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 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 

ท างาน ระดับ 1  - 2
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ระดับ1-2เก้าอ้ีครบชุดกว้าง60*
ยาว120*สูง70ซม.มี 1 ตู้เก็บ
เอกสารด้านขวาจ านวน 1 ชุด

8,000            อบต.หลุมข้าว
ส านักงาน

ปลัด

2 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับพลาสติก
ไฟเบอร์สีขาว ขาเหล็กพับเก็บได้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอก
ประสงค์โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์
สีขาวขาเหล็กพับเก็บได้ขนาด
กว้าง80xยาว180xสูง74
เซนติเมตร 

12,000          อบต.หลุมข้าว
ส านักงาน

ปลัด

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 
น้ิว)

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สารับงาน 
ประมวลผลแบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
น้ิว)

22,000          อบต.หลุมข้าว
ส านักงาน

ปลัด

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพ่ือจ่ายจ่ายโครงการเพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือโครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300            อบต.หลุมข้าว
ส านักงาน

ปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก



5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
5.3 แผนงำนพัฒนำข้อมูลและระบบเครือข่ำยเพ่ือใช้ในกำรวำงนโยบำยและแผน

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 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและ

ดูแลเว็ปไซต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็ปไซต์ 
ประจ าปี พ.ศ.2565

            6,000 อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

5,000         

5,000         

5,000         

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดท าเวปไซต์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดท าเวป
ไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
อบต.หลุมข้าว

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการจัดท าวารสาร
สรุปผลการด าเนินงาน ของ 
อบต.หลุมข้าว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดท า
วารสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน ของ อบต.หลุม
ข้าว

อบต.หลุมข้าว ส านักงาน
ปลัด

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด3 โครงการสนับสนุนจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)



5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
5.3 แผนงำนพัฒนำข้อมูลและระบบเครือข่ำยเพ่ือใช้ในกำรวำงนโยบำยและแผน

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 การจัดเก็บ
รายได้ 
การจัดท าแผนท่ีภาษี

80,000       

20,000       

ล ำดับท่ี
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ
สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บริหารงานคลังการจัดเก็บ
รายได้ การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

อบต.หลุมข้าว ส านักงานปลัด

5 โครงการอุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของ อปท.

อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสาร 
การจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน
ในเขต อบต.

อบต.หนองแขม ส านักงานปลัด
















































