
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี ๓  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  สันติสุขอย่างย่ังยืน
       แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการป้องกันโรค

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคและ
แก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

20,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

กิจกรรมรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมวบ้า 
ให้สุนัข  และแมว

20,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

3 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ินในการปฏิบัติ
หน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ

120,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

4 สนับสนุนวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
ห้วยพุกมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

60,000   ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

5 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านค้า
และแผงลอย

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
ห้วยพุกมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

20,000   ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

6 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน

30,000   ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4

แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี ๓  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  สันติสุขอย่างย่ังยืน

แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณี
สงกรานต์

40,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

      แผนงานงบกลาง
รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

1 การสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

2 การสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,200,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

3 การสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 160,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

4 เงินส ารองจ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
และ สาธารณภัย

แก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ

500,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี ๓  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  สันติสุขอย่างย่ังยืน

แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

5 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

150,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

10,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

7 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน กบท.

กบท. 154,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

8 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถ่ิน

สปสช. 200,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/รักษาความสงบภายใน
รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

20,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

2 ค่าตอบแทน อปพร. เพ่ือสนับสนุน
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี อปพร.

40,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติของ อปท.

อบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติของ 
อปท

150,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี ๓  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  สันติสุขอย่างย่ังยืน

แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

      แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

1 ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
ประชาชนผู้ยากไร้       
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ค่าจ้างแรงงานในการ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐ

40,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

2 ค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

ค่าวัสดุในการซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้      
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐ

100,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4


