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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและต าบล   
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม   ตั้งอยู่ เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก  ตําบลหนองหลุม  
อําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  เบอร์โทรศัพท์ 0-5669-2111-2 โทรสาร 0-5669-2111 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ประกอบด้วย 12 
หมู่บ้าน มีพ้ืนที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล เต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่                   
  หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง                
  หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่                   
  หมู่ที่ 4 บ้านปุาสัก            
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม                
  หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง            
   หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก 
   หมู่ที่ 8  บ้านห้วยห้าง 
   หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
   หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 
   หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 
   หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมี
คลองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง 2  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ
แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓8 องศาเซลเซียส  ร้อน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  38  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  มีน้ําท่วมในฤดูฝนทั่วทั้งตําบลเกือบทุกปี และตําบลหนองหลุมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง 
เมื่อปี พ.ศ.2554 มีหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วม เป็นเวลา 2 เดือน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 
บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 8 (บางส่วน), บ้านโนนไร่  หมู่ที่ 10 (บางส่วน),บ้านโนนซ่าน หมู่ที่ 11  และบ้านโนนปุา
แดง หมู่ที่ 2  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  20 องศาเซลเซียส 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ  7๕%, ดินร่วนปนทรายประมาณ ๑๕ % และดิน

เหนียวประมาณ ๑๐ %  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมได้จัดตั้งในเขต อบต.หนองหลุม  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  

แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ละ 2 คน มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ละ 2 ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนอง
หลุม ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหลุม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมทั้งหมด  
3,163   คน  จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น  4,273  คน  คดิเป็นร้อยละ  ๗4.02  และมีประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม 3,431 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,27๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.๒2  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย
ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเฉพาะ การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของ อบต.หนองหลุมคือ  ขอ
ความร่วมมือ  ผู้นํา  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได้และ
ทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน อบต.หนองหลุมก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านในเขต อบต.หนองหลุม ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุก
ครั้งที ่อบต.หนองหลุมจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ 
อบต.หนองหลุมสามารถดําเนินงานไดต้ามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา อบต.หนองหลุม นอกจากนี้   อบต.หนองหลุมได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.หนองหลุม  พนักงาน อบต.หนองหลุม  อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้นํากลุ่มต่างๆ  และโครงการ
อ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนา อบต.หนองหลุมให้
เจริญทัดเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และ อบต.หนองหลุม มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานจํากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

      2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 เป็น องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หลุม  อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อมา วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2540 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ) พระราชทานนามว่า “วชิรบารมี” เป็นอําเภอ
เทิดพระเกียรติ อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตําบลหนองหลุมจึงได้มาอยู่ในเขตปกครองของอําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร  มีพ้ืนที่   54.82   ตารางกิโลเมตร หรือ  34,265   ไร่    ระยะห่างจากที่ว่าการอําเภอว
ชิรบารมีมาทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประมาณ 33 
กิโลเมตร  (วัดจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม)  



 

3 
 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก  
   ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลวังโมกข์ อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร    

        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลกําแพงดิน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล เต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่                   
  หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง                
  หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่                      
  หมู่ที่ 4 บ้านปุาสัก            
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม                
  หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง            
   หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก 
   หมู่ที่ 8  บ้านห้วยห้าง 
   หมู่ที่ 9  บ้านบัวยาง 
   หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 
   หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 
   หมู่ที่ 12  บ้านเหนือพัฒนา 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หลุมทั้งตําบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 
12 เขต ตามจํานวนหมู่บ้าน เขตละ 2 คน 
             ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม เสนอแนะในกิจกรรมและการดําเนินงานด้านต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหลุม เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  8  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6)   
    -  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 4,273  คน 
   -  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  3,163  คน 
   -  คิดเป็นร้อยละ 74.02 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)  
-  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 4,277  คน 

   -  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     3,431  คน 
   -  คิดเป็นร้อยละ 80.22 
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3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรต าบลหนองหลุม ณ เดือนธันวาคม 2561 

จ านวนประชากร ชาย หญิง รวม 

พ.ศ. 2557 2,763 2,944 5,707 

พ.ศ.2558 2,751 2,909 5,660 

พ.ศ.2559 2,744 2,904 5,648 

พ.ศ.2560 2,728 2,900 5,628 

พ.ศ.2561 2,726 2,893 5,619 

    จากข้อมูลจํานวนประชากรในตําบลหนองหลุมย้อนหลัง 5 ปี จะพบว่าจํานวนประชากรในแต่ละปี
มีอัตราลดลง โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจํานวนประชากรก็อาจจะมีจํานวนลดลงอีก เนื่องจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนเลือกท่ีจะแต่งงานอายุมากข้ึนและมีบุตรน้อยลง 

 

               3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
                     จํานวนประชากรจําแนกตามช่วงวัย 

ช่วงวัย ชาย หญิง รวม 

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
(0 – 5 ปี) 

147 164 311 

กลุ่มเด็กวัยเรียน 
(6 – 14 ปี) 

323 308 631 

กลุ่มวัยรุ่น/ นักศึกษา 
(15 – 21 ปี) 

239 238 477 

กลุ่มวัยท างาน 
(22 – 59 ปี) 

1,571 1,591 3,162 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

437 587 1,024 
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จํานวนประชากรจําแนกตามช่วงอายุ  (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

0 – 4 116 130 246 
5 – 9 172 163 335 

10 – 14 182 179 361 
15 – 19 174 173 347 
20 – 24 170 176 346 
25 – 29 210 190 400 
30 – 34 189 199 388 
35 – 39 215 204 419 
40 – 44 231 203 434 
45 – 49 220 214 434 
50 – 54 224 245 469 
55 – 59 177 225 402 
60 – 64 135 152 287 
65 – 69 127 174 301 
70 – 74 61 84 145 
75 – 79 44 61 105 
80 - 84 40 56 96 
85 – 89 18 39 57 
90 - 94 12 17 29 
95 - 99 0 2 2 

100 ปีขึ้นไป 0 2 2 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 
    จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหลุม คือ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ใหก้ับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
สถานศึกษา สังกัด อบต.

หนองหลุม 
สังกัด สพฐ. สังกัด สพม. การศึกษา

ตามอัธยาศัย 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม     

- จํานวนห้องเรียน      1     ห้อง    
- จํานวนนักเรียน     13     คน    
- จํานวนครู      1      คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก      1      คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
      -      คน    

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง     
- จํานวนห้องเรียน       1    ห้อง    
- จํานวนนักเรียน      13    คน    
- จํานวนครู       -      คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก       1     คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
      1     คน    

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลุม     
- จํานวนห้องเรียน       1    ห้อง    
- จํานวนนักเรียน      14    คน    
- จํานวนครู       1     คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก        -     คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
      1     คน    

 
 
 
 
 



 

7 
 

 สถานศึกษา สังกัด อบต.
หนองหลุม 

สังกัด สพฐ. สังกัด สพม. การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา     
2.1 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี     

- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       114  คน   
- จํานวนครู        11   คน   

2.2 โรงเรียนวัดโนนปุาแดง     
- จํานวนห้องเรียน          8  ห้อง   
- จํานวนนักเรียน        63   คน   
- จํานวนครู          5   คน   

2.3 โรงเรียนวัดหนองหลุม     
- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       63    คน   
- จํานวนครู         6    คน   

2.4 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)     
- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       54    คน   
- จํานวนครู        3     คน   

2.5 โรงเรียนบ้านบัวยาง     
- จํานวนห้องเรียน        6    ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       11    คน   
- จํานวนครู        2     คน   

2.6 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง     
- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       31    คน   
- จํานวนครู         2    คน   

3.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา     
     โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม     

- จํานวนห้องเรียน        12   ห้อง  
- จํานวนนักเรียน      347    คน  
- จํานวนครู        25    คน  
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 สถานศึกษา สังกัด อบต.
หนองหลุม 

สังกัด สพฐ. สังกัด สพม. การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

    

กศน.ตําบลหนองหลุม     
- ระดับประถมศึกษา           2   คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         29   คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         52   คน 
- จํานวนครู           2   คน 

 
    4.2 สาธารณสุข 
    จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์บริหารส่วนตําบลหนองหลุมและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิรบารมี   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปุวยที่ ไม่เหมาะสม  การ
ออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหลุม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และที่สําคัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมได้จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ มาดูแลในเรื่องของสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย   
   (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๑   แห่ง      

  4.3 อาชญากรรม 
  ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลหนองหลุมเป็นประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ
นี้มาช้านานแล้วรุ่นต่อรุ่น ทําให้เกิดเป็นสังคมของเครือญาติ จึงมีการพึ่งพาอาศัยและดูแลกันอย่างดี ทําให้มี
ปัญหาอาชญากรรมน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย 

2.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดมีบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ทางหน่วยงานภาครัฐ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นท่ีเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจน
มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.5 การสังคมสงเคราะห์  
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมมีการร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ในการ
ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนในพื้นท่ีในหลายๆด้าน เช่น การซ่อมแซมและสร้างที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ การเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ปุวยติดเตียง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย เป็นต้น 
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5.  การบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง  

       การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญคือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ เป็นเส้นทางสายหลักของตําบลหนองหลุม ซึ่งผ่านตอนกลางของตําบลหนองหลุมหมู่ที่ 
๑, ๓, ๖ และหมู่ท่ี ๙ เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างตําบลหนองหลุมกับอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก และอําเภอโพธิ์ประทับช้าง นอกจากนนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตําบลหนองหลุม 
ดังนี้ 
      - ถนนลาดยางเข้าถึงชุมชน ๗ สาย 
      - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ๒๘ สาย 
      - ถนนลูกรัง ๔๓ สาย 
      - สะพาน คสล./ปูน ๔ แห่ง 
      - สะพานลอย ๑ แห่ง 

   5.2 การไฟฟ้า 
   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมมีไฟฟูาเข้าถึงให้บริการภายในตําบล  ครบทุกหลังคาเรือน 

   5.3 การประปา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมมีประปาหมู่บ้านที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ําประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไม่มีแหล่งน้ําดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่ อ่ืนทําให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ําประปาสําหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหลุม ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาให้
ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดําเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   

   5.4 โทรศัพท์ 
   โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน  ๑๓  แห่ง 

   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   มีทีท่ําการไปรษณีย์โทรเลข(ตู้ไปรษณีย์) จํานวน  ๒ แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

       ด้วยพื้นที่ตําบลหนองหลุม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เหมาะแก่
การเกษตร ทําให้ประชาชนสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยพืชพันธุ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ คือ ข้าว  

6.2 การท่องเที่ยว 
ด้วยตําบลหนองหลุมมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลหนองหลุมจึงเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม เช่น การเยี่ยมชม
และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดํา ณ บ้านห้วยห้าง โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าชมบ้านไทยทรงดําที่ได้
สร้างโดยอนุรักษ์และจําลองวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในอดีตไว้อย่างใกล้เคียงที่สุด เป็นต้น 
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6.3 อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ตําบลหนองหลุม เป็นสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ตั้งอยู่เลขท่ี 

79 หมู่ที ่1 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2541 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,235 ไร่ มีสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ทั้งหมด 
6 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท อรธนา อินเตอร์เทรด จํากัด 
3. บริษัท ออร์คิด แก็ส (ประเทศไทย) จํากัด 
4. บริษัท ไทยแก็ส คอร์เปอเรชั่น จํากัด 
5. บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท เทคเพลส (ไทนแลนด์) จํากัด 

 
6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ตําบลหนองหลุม มีกลุ่มอาชีพ ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มพริกแกงและน้ําพริกบ้านปุาสัก 
2. กลุ่มไมก้วาดดอกหญ้าบ้านไหล่โก 
3. กลุ่มสลิปเปอร์และไม้กวาดดอกหญ้าบ้านห้วยห้าง  
4. กลุ่มไข่แจ๊บบ้านบัวยาง 

6.5 แรงงาน 
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ  

๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึง่สูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานต่างจังหวัด   

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนตําบลหนองหลุมมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ชาวบ้านดั้งเดิม อพยพมาจากจังหวัด 

กําแพงเพชร ชาวไทยทรงด า อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และนครปฐม ซึ่งมีมากกว่ากลุ่มอ่ืน ชาว
ไทยอีสาน อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ใช้ภาษาและประเพณีของอิสาน ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชน
ในตําบลหนองหลุมนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังคงความเชื่อดั้งเดิมและพิธีกรรมของชาติพันธุ์อยู่เป็นอันมาก  ซ่ึง
เป็นปัจจัยสําคัญในความเป็นปึกแผ่นและการดํารงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   เนื่องจากอําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นถิ่นฐานที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํามาอาศัยอยู่นาน
เกือบร้อยปี ทําให้ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแต่งกาย ภาษาพูด ความเชื่อ พิธีกรรม ตลอดจนประเพณ๊และ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น 

1. งานมาตุ้มโฮมไทดํา 
                งานมาตุ้มโฮมไทดํา จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานวัฒนธรรม

หนา้ที่ว่าการอําเภอวชิรบารมี อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายในงานมาตุ้มโฮมไทดํา ซึ่งหมายความว่า การ
รวมพลังหรือการรวมกลุ่มของชาวไทดํา จะมีประชาชนที่มีเชื้อสายไทดําจากหลายจังหวัด ประชาชนในพื้นท่ี
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และต่างพ้ืนที่ที่สนใจจะแต่งกายด้วยชุดไทดําหรือเสื้อผ้าโทนสีดําเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ภายใน
งานยังมีการจัดให้มีการ “กินแลง” หมายถึงการรับประทานอาหารร่วมกันแบบชาวไทดํา และการแสดงแสง สี 
เสียงทีแ่สดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทดํา โดยการจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกเชื้อสาย
เกิดความปรองดองกัน อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดอีกด้วย 

2. การเสนเฮือน (เสนเรือน) 
การเสนเฮือน (เสนเรือน) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน คําว่า  

“เสน” เป็นภาษาไทยทรงดํา มีความหมายหว่า การเซ่น การสังเวย ส่วนคําว่า “เฮือน” เป็นภาษาไทยทรงดํา มี
ความหมายว่า เรือน บ้าน โดยชาวไทยทรงดําจะประกอบพิธีเสนเฮือน เพ่ือเป็นการเซ่นไหว้ผีเรือน ตามปกติจะ
เสนปีละครั้งหรือสามปีครั้ง ส่วนมากจะจัดในเดือนสี่, เดือนหก หรือเดือนสิบสอง จะไม่นิยมประกอบพิธีเสน
เรือนในเดือนเก้าและเดือนสิบ เพราะเชื่อกันว่าผีจะไปเฝูาแถน (เทวดา)  
     ความเชื่อและความสําคัญของการประกอบพิธีเสนเรือน เกิดจากความเชื่อเรื่องผีและ
วิญญาณท่ีมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยชาวไทยทรงดําเชื่อว่าหลังจากท่ีบรรพบุรุษเสียไปแล้ว จะต้องทํา
พิธีเชิญวิญญาณกลับไปสู่ที่บ้าน เรียกว่าเชิญผีขึ้นเฮือน ไปอยู่ที่ห้อง “กะล้อฮอง” เพ่ือมิให้วิญญาณไร้ที่อยู่อาศัย 
และเม่ือถึงกําหนดก็จะประกอบพิธีเสนเฮือนให้แก่บรรพบุรุษ 

3. อ่ินกอน 
ประเพณี”อ่ินกอน” หรือ “ช่วง” แปลว่าเล่นกอน (ลูกช่วง มีลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด

เท่ากํามือผู้ใหญ่ ยัดด้วยเมล็ดฝูาย เมล็ดนุ่น มีหางยางเท่าหนึ่งช่วงแขน และในลูกช่วงจะมีพู่ทั้งหมด 5 พู่ ยาว
หนึ่งคืบเศษ ใช้เศษผ้าหลากสี สายนิยมฟ่ันด้วยฝูายและให้เย็บกลึงให้ติดทั้ง 4 มุม ลูกช่วงจึงจะแน่นไม่หลุด) 
     “อ่ินกอน” เป็นประเพณีการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวไทยทรงดํา เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน สมัครสมาน สามัคคี และให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสทําความรู้จักกันมากข้ึน ผ่านเสียงแคน การโยนลูก
ช่วง การ้องเพลง ตลอดจนการหยอกล้อกันตามประสาหนุ่มสาว  
     ปัจจุบัน การ”อ่ินกอน” หรือ “ช่วง” ของชาวไทยทรงดํา อําเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร จะจัดให้มีการละเล่นช่วงเดือนเมษายน ในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย เพราะเป็นช่วงที่ทุกคนได้
พักผ่อน และลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมบ้าน โดยในช่วงค่ํา จะมีการจัดการละเล่นอ่ินกอน ณ บ้านของนางทองอยู่ 
ตรีอินทอง ซึ่งจะมีชาวไทยทรงดําทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านในเขตอําเภอวชิรบารมีเดินทางมาร่วมงานเป็น
จํานวนมาก 

   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตําบลหนองหลุมมีการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในหลายๆ
ด้าน เช่น ด้านจักสาน ด้านเกษตรกรรม ด้านการทําขวัญ ด้านรักษาโรค ด้านสมุนไพร เป็นต้น  
   ภาษาถิ่น จะแบ่งเป็นภาษาไทยกลาง และภาษาไทยทรงดํา ซึ่งมีท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 
พยัญชนะ สระ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงดํา 
   ประวัติศาสตร์ภาษาไททรงดําดั้งเดิม พบว่าในแผนที่ของโลก ในอดีตดินแดนส่วนหนึ่งตอนใต้ของ
จีนและอยู่เหนือประเทศไทยและลาว เป็นถิ่นฐานของชาวไทยทรงดํา มีแม่น้ําดําและแม่น้ําแดงเป็นประดุจ
สายโลหิตหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินที่เรียกว่าตังเก๋ีย และแผ่นดินส่วนที่ติดกับทะเลเรียกว่าอ่าวตังเก๋ีย ต่อมาชื่อ
ตังเก๋ียหรือตงแกงได้เลือนหายไปกลายเป็นเวียดนามเหนือในปัจจุบัน 
   โดยชนเผ่าไทย ไทยสยามและจีนในอดีตจะอาศัยอยู่บริเวณเมืองแถง ซึ่งปัจจุบันคือเมืองเดียน
เบียนฟู อยู่ในเขตเวียดนามเหนือ เป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีลักษณะเป็น
แอ่งคล้ายกระทะอยู่ระหว่างหุบเขา ทําให้ลัทธิบางประการที่คล้ายกัน  
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   7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในพื้นที่ตําบลหนองหลุม จะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพใน
ตําบล  
เช่น ไข่แจ๊บ หรือไข่เค็ม จากกลุ่มอาชีพบ้านบัวยาง, พริกแกงและน้ําพริกจากกลุ่มอาชีพบ้านปุาสัก และ
รองเท้าสลิปเปอร์และไม้กวาดดอกหญ้าจากกลุ่มอาชีพบ้านห้วยห้าง เป็นต้น  

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ตําบลหนองหลุม  ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุ  ปุาไม้ในตําบลหนอง
หลุมไม่มีสภาพเป็นปุาไม้  มีเพียงแต่ต้นไม้ที่ข้ึนปะปนอยู่ในบริเวณพ้ืนที่การเกษตรกรรม  และไม้ผลที่ปลูกอยู่ใน
ที่อยู่อาศัยเท่านั้น 

      8.1  น้ า 
      มีแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับอุปโภค-บริโภค  เคยเป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ อบต.หนอง

หลุมได้ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
      (1) ลําน้ํา,ลําห้วย,คลอง จํานวน   4   แห่ง ดังนี้ 
       - คลองวังสําโรง 
       - คลองหนองหลุม 
       - คลองต้นประดู่ 
       - คลองกาละบาด 
      (2) บึง,หนอง,สระและอ่ืนๆ จํานวน   17  แห่ง ดังนี้ 
       บึง มี จํานวน  2 แห่ง คือ บึงละมาน, บึงกราว   อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
       หนอง มี จํานวน  12 แห่ง 
       - หนองทุ่งทองกวา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 
      - หนองปลิง, หนองคอนทะเล, หนองมาบกระทุ่ม อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 
      - หนองบอนใหญ่   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 
    - หนองทางควาย   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 
      - หนองบอนเล็ก   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 
      - หนองไหล่โก   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 
      - หนองสกัดและหนองใหญ่   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 
      - หนองตาเฟ่ือง   อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 
   - หนองวังสําโรง     อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 11 
 8.2 ป่าไม้ 

 ในเขตตําบลหนองหลุมไม่มีปุาไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

   8.3 ภูเขา 
   ด้วยลักษณะภูมิประเทศของตําบลหนองหลุมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม จึงไม่มีภูเขา 

   



 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ความเป็นมา 



 
 

๑๔ 
 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่  ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สาระส าคัญ 
      1. สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
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ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
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จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่
ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
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กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด า เนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท า ให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
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เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
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ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สั งคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การเสริมสร้ างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน



 
 

๒๓ 
 

ไดแ้ก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแขง็ของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

     ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่   
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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3. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 4. ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

 3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

      และยั่งยืน 



 
 

๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่ สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2. สถานะของประเทศ 
 2.1. ด้านเศรษฐกิจ 

 2.1.1  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่ง
ท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อย
ละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ า
กว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุน
รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 2.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่
ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับ
ร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้น



 
 

๒๗ 
 

ปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่
ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity 
: TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการ
ส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ย
ร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 2.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่ง
ต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน
ระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงาน 

 2.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด า เนิน
นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและ
การคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่าน
มาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

 2.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรง
กลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ



 
 

๒๘ 
 

ธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

 2.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และ
ด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมี
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลี
ใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

 ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

 2.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมาย
และยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการ
น้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ 
ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ าและมี
ข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
ข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

  2.2 ด้านสังคม 
 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมี

ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 



 
 

๒๙ 
 

ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 
๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมี
การขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท า
ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

 ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี 
เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการ
ส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

 ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของ
การกระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้าน
รายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้
สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ 
สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ 



 
 

๓๐ 
 

มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้ อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

 ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ 
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้
เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

 ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 



 
 

๓๑ 
 

 ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

 ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก 

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่
ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้  ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมื องและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูง



 
 

๓๒ 
 

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และ
การด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง



 
 

๓๓ 
 

จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน าเสียรองรับน าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

 ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาต
ภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ า
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรื อ



 
 

๓๔ 
 

ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรั ฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ  อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้
ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่



 
 

๓๕ 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 ๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 

 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ 
(๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ



 
 

๓๖ 
 

การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่ พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 



 
 

๓๗ 
 

 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ 
เช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก



 
 

๓๘ 
 

ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโ ภคของคนใน
ประเทศ 

 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 



 
 

๓๙ 
 

ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ า ขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศน์ปุาไม้ ระบบนิเวศน์
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท า

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) 
จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 ๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้
จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและ โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น



 
 

๔๐ 
 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)  เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 ๕. แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน



 
 

๔๑ 
 

งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็ น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน



 
 

๔๒ 
 

การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โล
จิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สู งอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

 
 



 
 

๔๓ 
 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ 

เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็ นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี



 
 

๔๔ 
 

ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 



 
 

๔๕ 
 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกัน
น้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่ อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดทีี่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



 
 

๔๖ 
 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
1.3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 
 ๑. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  จังหวัดพิจิตรอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อันประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ เป็นศูนย์กลางธุรกิจขา้ว สินค้าเกษตรปลอดภัย 

การทอ่งเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมล้ าค่าระดับประเทศ ” 

  เป้าประสงค์ (Goal) 
  ๑. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๒. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินคา้เกษตรที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมผ่านกระบวนการ
      ผลิตที่ได้มาตรฐานและสร้างมูลคา่เพ่ิม 
  ๓. ธุรกิจขา้วและสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางและการตลาดเพิ่มข้ึน ทั้งในประเทศและต่าง
      ประเทศ 
  ๔. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิง 
        เกษตรเป็นที่รู้จักและยอมรับของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
      เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  ๒. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลคา่เพ่ิมและสร้าง 
      ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
      ต่างประเทศ 
 
 ๒. แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Provincial Strategic Positioning) 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุม่จังหวัด เป็นต าแหน่งที่จังหวัดพิจิตรมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้นมีการกระจาย 
รายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรคแ์ละมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพใน



 
 

๔๗ 
 

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติ จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของจังหวัดพิจิตร การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร (Vision) 
 “ เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล ” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเรียง
ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
  ๑. จังหวัดพิจิตรมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร 
     คุณภาพ พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
 ตัวช้ีวัด และค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนหมู่บ้านที่ไดร้ับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อ
      ป ี
  ๒. การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๓. จ านวนหมู่บ้านที่มีกลุ่มเกษตรกรจัดการดินและน้ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
  ๔. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไมน่้อยกว่า ๓๐ กลุม่ตอ่ปี 
  ๕. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 กลยุทธ์(Strategy) 
  ๑. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและพิจิตร) ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ 
     นิเวศน์เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของ 
      ธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
  ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้าง 
     รายไดใ้ห้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก ่ประชาชนชุมชน 
  ๒. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี 
  ๒. มูลคา่ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๓. รายไดท้ี่เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๔. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
  ๕. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒๕ หมู่บ้านต่อปี 
  ๖. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Start Up ไมน่้อยกว่า ๕ รายต่อปี 
  ๗. จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ยกระดับเป็นผู้(ประกอบการ SME ไมน่้อยกว่า ๕ รายต่อปี 



 
 

๔๘ 
 

  ๘. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ ต่อปี 
  ๙. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนผู้เขา้ชม VDO Clip แหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัดที่เผยแพร่ในSocial  
      Media เช่น Line,YouTube,Facebook เป็นต้น 
 กลยุทธ์(Strategy) 
  ๑. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์สินคา้ 
      การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 
  ๒. สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญา และปรับเปลี่ยน 
     วิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางรายได้อย่างยั่งยืน 
  ๓. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 
      สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้ 
  ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 
  ๕. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ ทางน้ า ทางราง และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
     เชื่อมโยงในพ้ืนที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและความเป็นเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
  ๑. ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ 
      เปูาหมายการพัฒนาของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
     ๑๐ ต่อปี 
  ๒. จ านวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 
  ๓. จ านวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๔. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ ๑๐๐% 
  ๕. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๖. อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 กลยุทธ์(Strategy) 
  ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มี
      คุณภาพ 
  ๒. เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วย
      กลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มขน้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
  ๑. คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
     เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมในการเป็น
      เมืองที่ไปสู่สากล 
 
 



 
 

๔๙ 
 

 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาด้วยการสร้างดัชนีความสุขมวลรวมไม่ 
      น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
  ๒. จ านวนสว่นราชการ หน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการตาม 
      เกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๓. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สากล 
  ๔. จ านวนสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรหลายภาษาเพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ์(Strategy) 
  ๑. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก 
      ของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มี 
      ประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล 
  ๓. เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียน และภูมิภาค 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ในฐานะหน่วยด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร) ได้จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางจัดท า ทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และเชิญประชาคมท้องถิ่น (โดยใช้สัดส่วนระดับ
จังหวัด) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรทุกแห่ง ก าหนดเปูาหมายและแนว
ทางการด าเนินงาน ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนน าไปเป็นกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “การเกษตรเป็นเลิศ ล้ าเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสู่สากล” 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพยากรน้ า และดิน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. จังหวัดพิจิตรมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร
      คุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
 ตัวช้ีวัด และค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนหมู่บ้านที่ไดร้ับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ลดลงไม่น้อยกว่า 
      รอ้ยละ ๕ ต่อปี 
  ๒. การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๓. จ านวนหมู่บ้านที่มีกลุ่มเกษตรกรจัดการดินและน้ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
  ๔. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไมน่้อยกว่า ๓๐ กลุม่ตอ่ปี 
  ๕. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 
 



 
 

๕๐ 
 

 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและพิจิตร) ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
      นิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของ 
      ธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้าง
     รายไดใ้ห้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แกป่ระชาชนชุมชน 
  ๒. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
      พอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี 
  ๒. มูลคา่ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๓. รายไดท้ี่เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๔. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไมน่้อยกว่าร้อยละ๒๐ ต่อปี 
  ๕. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒๕ หมู่บ้านต่อปี 
  ๖. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Start Up ไมน่้อยกว่า ๕ รายต่อปี 
  ๗. จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SME ไมน่้อยกว่า ๕ รายต่อปี 
  ๘. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ ต่อปี 
  ๙. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนผู้เขา้ชม VDO Clip แหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัดที่เผยแพร่ 
      ในSocial Media เช1น Line,YouTube,Facebook เป็นต้น 
 กลยุทธ์ 
  ๑. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์สินคา้ 
      การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 
  ๒. สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญาและปรับเปลี่ยน
     วิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางรายได้อย่างยั่งยืน 
  ๓. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 
      สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้ 
  ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 
  ๕. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ ทางน้ า ทางราง และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
      เชื่อมโยงในพ้ืนที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและความเป็นเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ 
      เปูาหมายการพัฒนาของประเทศ 
  
 



 
 

๕๑ 
 

 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานท าไม่น้อยกว่าฃ 
     รอ้ยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๒. จ านวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 
  ๓. จ านวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๔. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ ๑๐๐% 
  ๕. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๖. อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มี
      คุณภาพ 
  ๒. เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วย
      กลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มขน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
        เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวตอ่การเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมในการเป็น
      เมืองทีไ่ปสู่สากล 
 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาด้วยการสร้างดัชนีความสุข 
      มวลรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
  ๒. จ านวนสว่นราชการ หน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหาร 
      จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๓. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สากล 
  ๔. จ านวนสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรหลายภาษาเพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของ
      ภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มี 
     ประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล 
  ๓. เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค 
 
 
 
 
 



 
 

๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
  ๑. จ านวนโครงการ/ กิจรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะให้แก่
      นักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๒. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมใหผู้้เรียน มีการด าเนินชีวิต
      ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๓. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท 
      ให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๔. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
      สอนทีท่ันสมัยอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๕. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
      อย่าง น้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๖. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมอย่างน้อยปีละ ๑  
      โครงการ 
 กลยุทธ์ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แกน่ักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบ 
     นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ 
  ๔. การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  ๕. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ๖. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

         “ส่ิงแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

  2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 



 
 

๕๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
    พอเพียงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมในฤดูน้ าหลาก 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพพ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
5. แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

บริการของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2. การใช่จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  
6. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90   

2.5 ค่าเป้าหมาย  
     1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
     2.  มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
     3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  
2.6 กลยุทธ์ 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
 2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล 
 3. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การ      
       กระจายอ านาจและการปูองกัน  และปราบปรามการทุจริต 
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 11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการ    
      บริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.7 จุดยืนยุทธศาสตร ์

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 แผนงาน 
  ๑) แผนงานการเกษตร 
  ๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสาธารณสุข 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการศึกษา 
  10) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  11) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

เป้าประสงค์  
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  117 นครสวรรค์-พิษณุโลก   

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 4 แห่ง ได้แก่ หนองสกัด        หนอง

วังส าโรง  หนองตาเฟ่ือง  บึงละมาน 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ 

ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  
   มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.    โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม กับ

ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร) 
      มีประเพณขีองชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่มีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของ

ชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
      มีวัด   6  แห่ง    
      หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีหอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  มีโรงงานในพ้ืนที่ แต่รองรับแรงงานได้

น้อย 
        
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดพิจิตร   สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหลุม ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นขนาดกลาง  มีงบประมาณ
จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
  (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
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    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ และขาดงบประมาณในการด าเนินการ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร รวมไปถึงของบประมาณจากภายนอก เช่น 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อบจ.พิจิตร ฯลฯ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกั น
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นมีขนาดพ้ืนที่กว้างและไม่มีบ้านประชาชนอาศัยอยู่   องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม  และช่วงฤดูแล้งประชาชนใช้ในการสูบน้ าเพื่อการเกษตร จึงท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก
และดับเป็นบางช่วง จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็ได้ตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาส่วนนี้ไว้แล้ว ด าเนินการแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ให้มอบให้กับหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จาก
พ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้อง
ใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ยังไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   

 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน
ครัวเรือนที่มีปัยหาเป็นจ านวนมาก  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้มีโครงการบ้านพอเพียงชนบท และงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู ของ 
อบจ.พิจิตร  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็จะ
ด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย  มัน

ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 
๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต



 
 

๕๙ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่  แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอ่ปี 
ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อ
ของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง 
มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

         จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างจังหวัด  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

       ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
       จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  ไขมัน  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่อง
นี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน น้อยมาก    จาก
การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

            ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
หับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

          ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่
ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้ความร่วมมือ
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กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
ถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนซ์  
งานประเพณี  เป็นต้น 

  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี มีหลายครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด    ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่อง
ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

  ด้านยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร 
วชิรบารมี ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท า
การเกษตรแต่ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และอยู่นอกเขตชลประทาน  ต้องอาศัยน้ าดิบจากน้ าใต้ดิน  และน้ าฝน  
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า 
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  เพ่ือปูองกันปัญหามลพิษจึงได้
ท า  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้านให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นชุมชนน่าอยู่  
 
 



 
 

๖๑ 
 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้จัดตั้งในเขต อบต.หนองหลุม  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  แต่ละ
หมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ละ 2 คน มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 2 
ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนองหลุม 
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  3,163   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,273  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗4.02  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 3 ,431 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,27๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.๒2  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย
ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยเฉพาะ การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของ อบต.หนองหลุมคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์   
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อบต.หนองหลุมก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้านในเขต 
อบต.หนองหลุม ในการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองหลุม  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ อบต.หนองหลุมจัดขึ้น 
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ อบต.หนองหลุมด าเนินงาน
ตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต.หนองหลุม นอกจากนี้   
อบต.หนองหลุมได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.หนองหลุม  พนักงาน 
อบต.หนองหลุม  อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้น ากลุ่มต่างๆ  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือ
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนา อบต.หนองหลุมให้เจริญเท่าเทียมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ และ อบต.หนองหลุม มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานจ ากัด ไม่เพียงพอ
ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากยังขาดงบประมาณ  
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ 

ของปัญหา/ควาต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) น้ าเสียจากชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 
 

- ลดปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่นคงแข็งแรง  
 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 
 

ประชาชนบางครัวเรือน
อุปโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มตีะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม   
 
 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 
 



 
 

๖๔ 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สารเสพตดิ และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ปีขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมที่อายุ 
๓๕  ปีขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ ดื่ม
สุรา  

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 
 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้
 

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุมไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 



 
 

๖๕ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ 
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 
 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก 
และแห้งแล้งในฤดูแล้ง 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ปัญหาเรื่องน้ าท่วม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   
 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัต ิ 
 
 

 

 



 
 
 

1.ยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาและแผนงาน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การบริหารจัดการน้้า 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส้านักปลัด อบต.หนองหลุม 
แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักปลัด 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรและฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส้านักปลัด 
แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักปลัด 

แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

3 การเสริมสร้างสังคม 
และคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด้าเนินงานอืน่ๆ 

แผนงานงบกลาง ส้านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข ส้านักปลัด 
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

ส้านักปลัด 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักปลัด 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส้านักปลัด 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส้านักปลัด 

4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส้านักปลัด 

 



 
 
 
 

2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 
 

 

 



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหาร
จัดการน  า  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล

1.1 แผนงานการเกษตร 3         40,000       3         40,000       4         290,000     7         1,490,000  5         1,290,000  22       3,150,000  
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 2         40,000       2         40,000       2         40,000       2         40,000       2         40,000       10       200,000     

รวม 5        80,000      5        80,000      6        330,000    9        1,530,000  7        1,330,000  32      3,350,000  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง

 2.1 แผนงานการเกษตร 3         70,000       3         70,000       3         70,000       3         70,000       3         70,000       15       350,000     
 2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

11       195,000     11       200,000     10       380,000     10       390,000     10       390,000     52       1,555,000  

 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

25       11,944,700    37       20,688,000    44       30,522,000    47       26,028,300    34       22,760,000    187     111,943,000   

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 7         1,790,000  6         609,000     1         200,000     5         2,080,000  -      -             19       4,679,000  
รวม 46      13,999,700   57      21,567,000   58      31,172,000   65      28,568,300    47      23,220,000    273    118,527,000  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างย่ังยืน

3.1 แผนงานงบกลาง 6         11,020,000    6         11,260,000    6         12,060,000    6         12,310,000    6         12,510,000    30       59,160,000    

3.2 แผนงานการศึกษา 17       4,229,000  15       4,460,000  14       4,005,000  16       4,730,000  7         3,880,000  69       21,304,000    

3.3 แผนงานสาธารณสุข 50       1,080,000  49       730,000     15       730,000     16       1,080,000  15       730,000     145     4,350,000  
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         250,000     2         260,000     2         260,000     2         270,000     2         270,000     10       1,310,000  
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

11       260,000     11       270,000     12       325,000     11       280,000     11       280,000     56       1,415,000  

3.6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

9         352,500     9         352,500     9         432,500     9         517,500     9         432,500     45       2,087,500  

3.7 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

6         140,000     6         140,000     7         160,000     7         160,000     7         160,000     33       760,000     

รวม 101    17,331,500   98      17,472,500   65      17,972,500   67      19,347,500   57      18,262,500   388    90,386,500   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 16       965,000     21       1,970,000  20       1,450,000  19       780,000     19       780,000     95       5,945,000  
รวม 16      965,000    21      1,970,000  20      1,450,000   19      780,000     19      780,000    95      5,945,000  

รวมทั งสิ น 168 32,376,200    181 41,089,500    149 50,924,500    160 50,225,800    130 43,592,500    788 218,208,500     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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3.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการรักน้้า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน

เพือ่จดักจิกรรม
ปล่อยปลา ปลูก
ปุาและอนุรักษ์ปุา
ชุมชนเฉลิมพระ
เกยีรติ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

มีพืน้ทีปุ่า
สาธารณะและ
ต้นไม้เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

2 โครงการก้าจดัผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน้้า
สาธารณะในเขตต้าบล
หนองหลุม

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย
ในการด้าเนินการ
ก้าจดัผักตบชวา
และวัชพชืใน
แหล่งน้้า

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

แหล่งน้้า
สาธารณะ
ปลอด
ผักตบชวาและ
น้้าในแหล่งน้้า
เหมาะแกก่าร
อยู่อาศัยของ
สัตว์น้้า

ส้านักปลัด

       1.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การบริหารจัดการน้้า  ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

วตัถุประสงค์โครงการที่

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตาม
พระราชด้าริ

เพือ่จดัซ้ือจดัหา
พนัธุห์ญ้าแฝก 
และจดักจิกรรม
รณรงค์ ร่วมกนั
ปลูกและดูแล

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สภาพดินเกดิ
ความสมดุล 
ลดการพงัของ
ตล่ิง

ส้านักปลัด

4 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้้าสายเลียบถนน
หมายเลข 117 หมู่ที ่3
บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้้า

คลองกว้าง 4 ยาว 
1,500 เมตร

-           -           -           400,000   -           เกษตรกรได้
ใช้น้้า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้เพือ่
การเกษตร
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

5 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้้าคลองไหล่โกเลียบ
ถนนสาย 117  หมู่ที ่7
 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้้า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ตาม
แบบของ อบต.
หนองหลุม

ปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 
เมตร กน้กว้างเฉล่ีย 5 
เมตร ระยะทาง 
1,100 เมตร

-           -           -           300,000   -           เกษตรกรได้
ใช้น้้า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ท้า
การเกษตรได้
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้้าบัวยาง หมู่ที ่9 บ้าน
บัวยาง - หมู่ที ่4 บ้าน
ปุาสัก

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้้า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ตาม
แบบของ อบต.
หนองหลุม

ปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 
เมตร กน้กว้างเฉล่ีย 5 
เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร วางท่อ 
Ø 1 x1 เมตร 1 จดุ 
36 ท่อน

-           -           250,000   250,000   250,000   เกษตรกรได้
ใช้น้้า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ท้า
การเกษตรได้
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้้าสายเลียบถนน 117 -
 หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง - 
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้้า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ตาม
แบบของ อบต.
หนองหลุม

ปากคลองกว้างเฉล่ีย 
10 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 
เมตร กน้กว้างเฉล่ีย 5 
เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร วางท่อ 
Ø 1 x1 เมตร 1 จดุ 
36 ท่อน

-           -           -           500,000   -           เกษตรกรได้
ใช้น้้า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ท้า
การเกษตรได้
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

72



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการกอ่สร้างประตู
รับน้้าและระบายน้้า
คลองสายกาละบาด หมู่
ที ่4 บ้านปุาสัก

เพือ่กอ่สร้างประตู
รับน้้าและระบายน้้า

กอ่สร้างประตูรับน้้า
และระบายน้้า
โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 2.40 เมตร สูง 5 
เมตร และวางท่อลอด
ระบายน้้า Ø 1.20 
เมตร พร้อมติดต้ังบาน
ประตูและเคร่ืองกว้าน
ชุดควบคุมน้้าเขา้และ
ออก

-           -           -           -           1,000,000   เกษตรกรได้
ใช้น้้า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ท้า
การเกษตรได้
ตลอดทัง้ปี

กองช่าง

40,000     40,000     290,000   1,490,000   1,290,000                -                 -               -    รวมจ้านวน  8   โครงการ

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน

เพือ่สนับสนุนการ
ด้าเนินงาน
ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะ 5 แห่ง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาขยะ
ในชุมชน

ส้านักปลัด

2 โครงการจดัการขยะมูล
ฝอยและของเสียอนัตราย
ในชุมชน

เพือ่ให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะ
อนัตราย และส่ง
ขยะอนัตรายใน
พืน้ทีไ่ปบูรณาการ
กบั อบจ.พจิติร

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาขยะ
อนัตรายใน
ชุมชน

ส้านักปลัด

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000                  -                 -               -    รวมจ้านวน   2   โครงการ

       1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การบริหารจัดการน้้า  ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมการใช้
ปุย๋ชีวภาพ  และเกษตร
ปลอดสารพษิ

เพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนใช้ปุย๋
ชีวภาพ และให้
ความรู้ในการลด
ค่าใช้จา่ย

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ต้นทุนการผลิต
ลดลง สินค้า
ปลอดสารพษิ

ส้านักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ้าต้าบลหนองหลุม

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการใน
การให้ บริการแก่
เกษตรกร

คกก.ศูนยฯ์ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ศูนยฯ์
ให้บริการแก ่
เกษตรกรได้
อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02 

75



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
เพือ่สุขภาพทีดี่ของชุมชน

เพือ่จดัการอบรม
อาชีพและจดัหา
วัสดุอปุกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้ง

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

70,000     70,000     70,000     70,000     70,000      -  -  - รวมจ้านวน   3   โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02 

76



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพฒันาฝีมือให้กบั
ประชาชน

เพือ่ฝึกอบรม
อาชีพและพฒันา
ฝีมือให้กบั
ประชาชน เช่น 
การจกัสาน 
ประดิษฐ์ของ
ช้าร่วย แปรรูป
อาหาร

1 คร้ัง/ปี ประชาชน 
12 หมู่บ้าน

30,000     35,000     40,000     50,000     50,000     ประชาชนมี
รายได้เพิม่
ร้อยละ 4

ประชาชนมี
ความรู้และ
น้าไปใช้
ประโยชน์ได้

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของชุมชน
และพฒันากลุ่ม
อาชีพ ส่งเสริมให้
เกดิการสร้าง
รายได้และทุน
หมุนเวียน

ประชาชน  กลุ่มอาชีพ
 ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต้าบลหนองหลุม

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชีพ
และประชาชน
ในชุมชนได้รับ
ส่งเสริม
แลกเปล่ียน
ความรู้

ส้านักปลัด

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
แบบ ผ.02 

77



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แกก่ลุ่มผู้สูงอายตุ้าบล
หนองหลุม

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอาย ุได้มีการ
รวมกลุ่มท้า
กจิกรรมเพือ่เพิม่
โอกาสด้านอาชีพ
ให้แกผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนทีส่นใจใน
พืน้ทีต้่าบลหนองหลุม

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชน
ทัว่ไปมีอาชีพ

ส้านักปลัด

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น้าหมู่บ้าน
 และแกนน้ากลุ่มต่างๆ
ในต้าบลหนองหลุม

เพือ่ให้กลุ่มแม่บ้าน
 ผู้น้าหมู่บ้าน และ
แกนน้ากลุ่มต่างๆ
ในต้าบลหนอง
หลุมมีศักยภาพใน
การพฒันาและ
ส่งเสริมให้กลุ่ม
ของตนประสบ
ความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการ

ด้าเนินการพฒันา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
ผู้น้าหมู่บ้าน และแกน
น้ากลุ่มต่างๆในต้าบล
หนองหลุม อยา่งน้อย
ปีละ 1  คร้ัง

     10,000      10,000    200,000    200,000    200,000 ผลสัมฤทธิใ์น
การพฒันา
และ
ด้าเนินการ
ของหมู่บ้าน 
กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มต่างๆ
ในต้าบล
หนองหลุมดีขึ้น

กลุ่มแม่บ้าน 
ผู้น้าหมู่บ้าน 
และแกนน้า
กลุ่มต่างๆใน
ต้าบลหนอง
หลุมมีศักยภาพ
ในการพฒันา
และส่งเสริมให้
กลุ่มของตน
ประสบ
ความส้าเร็จใน
การด้าเนินการ

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
78



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการส่งเสริมฝึก
อาชีพท้าขา้วเกรียบ

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แกป่ระชาชนใน
พืน้ที่

ด้าเนินการฝึกอาชีพ
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

     20,000      20,000              -                -                -   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มีการ
พฒันาให้มี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นและมี
รายได้เพิม่มาก
ขึ้น

ส้านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ

เพือ่ส่งเสริมให้
เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพต่างๆ และ
ผู้สนใจได้มีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพและลด
ปัญหาการว่างงาน

ด้าเนินการจดัอบรม/
ส่งเสริมความรู้ให้แก่
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ
และผู้ทีส่นใจอยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
แปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
และประกอบ
อาชีพเสริมเพือ่
เพิม่รายได้

ส้านักปลัด

       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง แบบ ผ.02 

79



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท้าขนม
ไทย

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แกป่ระชาชนใน
พืน้ที่

ด้าเนินการฝึกอาชีพ
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มีการ
พฒันาให้มี
คุณภาพและมี
รายได้เพิม่มาก
ขึ้น

ส้านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ต้าบลหนองหลุมมี
อาชีพและรายได้
อยา่งเพยีงพอ

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในต้าบลมี
อาชีพและรายได้อยา่ง
เพยีงพอ

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มีการ
พฒันาให้มี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นและมี
รายได้เพิม่มาก
ขึ้น

ส้านักปลัด

9 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้กจิกรรมใน
การประกอบอาชีพ

กลุ่มสตรี 60 คน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

ส้านักปลัด

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02 

80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรภายในต้าบล
หนองหลุม

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรต้าบล
หนองหลุม

เกษตรกรจ้านวน 30 
คน

15,000     15,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
มีคุณภาพชีวิต
ทีดี่ขึ้น

ส้านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เพิม่รายได้
 ลดรายจา่ย

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ให้กบักลุ่มสตรี
และประชาชนทัว่ไป

ประชาชน หมู่ที ่1-12 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ส้านักปลัด

195,000   200,000   380,000   390,000   390,000    -  -  - 

       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ้านวน   11   โครงการ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที ่1  บ้านต้น
ประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   300 
เมตร

250,000   -           -           250,000   100,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังบดอดั 
ซอยโพธิท์องพฒันา หมู่ที่
 1 บ้านต้นประดู่  - 
บ้านหนองบัว ต้าบล
ก้าแพงดิน

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอดั
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังพร้อมบดอดั
ถนน  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

300,000   -           -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

โครงการที่

แบบ ผ.02 

82



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการลงลูกรังบดอดั 
สายทุง่กาว-หนองขวาง 
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอดั
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังพร้อมบดอดั
ถนน  กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
 ระยะทางยาว 2,700
 เมตร

-           250,000   300,000   -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

4 โครงการลงลูกรังเสริม
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสามแยกก้านัน
 หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่  
 - หนองบัว ต้าบล
ก้าแพงดิน

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังเสริมไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ลงลูกรังเสริมไหล่ทาง 
 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างขา้งละ  1
เมตร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

-           -           -           -           220,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

.

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

83



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ซอยร่มเยน็ หมู่ที ่
1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   700 
เมตร

-           -           425,000   500,000   500,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยโพธิท์อง หมู่
ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3.5 
 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว   
200 เมตร

-           -           150,000   210,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

84



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ซอยเลียบคลอง
ต้นประดู่ (ฝ่ังตะวันออก)
 หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   300 
เมตร

-           -           -           300,000   310,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  พืน้ที ่หมู่ที ่2 
ซอย 3 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   350 
เมตร

250,000   270,000   -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

85



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 5 หมู่ที ่2 
บ้านโนนปุาแดง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 120 
เมตร

-           184,000   -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

10 โครงการลงลูกรังถนน
ดินหนองคอนทะเล หมู่ที่
 2 บ้านโนนป่าแดง 
ต าบลหนองหลุม - หมู่ที่
 3 ต าบลสามง่าม

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังผิวจราจร  
กว้าง 3.50 เมตร  
หนา  0.20 เมตร 
ระยะทางยาว  2,000
 เมตร

-           67,000     317,000   -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02 

86



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการลงลูกรังถนนดิน
สายปัม้น้้ามัน หมู่ที ่2 
บ้านโนนปุาแดง - บ้าน
โนนทอง หมู่ที ่9 ต้าบล
วังโมกข์

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว  1,100 เมตร

-           368,000   -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที ่2 บ้านโนน
ปุาแดง - หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   700 
เมตร

-           300,000   300,000   500,000   580,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

87



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)สายกลางหมู่บ้าน
 หมู่ที ่2 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   600 
เมตร

-           -           500,000   500,000   580,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

14 โครงการลงลูกรังถนนดิน
รอบหนองสาธารณะ หมู่
ที ่2 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร

-           -           -           250,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

88



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการเสริมดินลง
ลูกรังถนนสายหลังปัม้
ภักดีการเกษตร หมู่ที ่2 
บ้านโนนปุาแดง เชื่อม 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร

-           -           -           132,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

16 โครงการลงลูกรังถนน
สายเนินสนามเพาะ หมู่ที่
 2 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร

-           -           -           -           132,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

89



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พืน้ที ่หมู่ที ่3 
สายบ้านต้นประดู่  
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอ 
วชิรบารมี จงัหวัดพจิติร 
เชื่อม ต่อ ต้าบลบ่อทอง 
 อ้าเภอบางระก้า  
จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 4  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,967 เมตร

250,000   250,000      250,000    500,000    2,650,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายแหลมกระพี ้
หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 4  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
155 เมตร

-           -           300,000   -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

90



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

19 โครงการลงลูกรังซอยต้น
โพธิ ์หมู่ที ่3 บ้านต้น
ประดู่

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 3 
เมตร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

-           -           -           -           330,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บ้าน
 หมู่ที ่4 บ้านปุาสัก

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
850 เมตร

-           500,000   500,000   600,000   600,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

91



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

21 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที ่4 บ้านป่า
สัก ซอยต้นมะขามเฒ่า

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
145 เมตร

-           227,000 -           -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมถนน
เสริมผิวจราจรปูแอสฟลัท์
 สายกลางหมู่บ้าน บ้าน
ปุาสัก หมู่ที ่4

เพือ่จา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน 
ตามแบบของ 
อบต.หนองหลุม

ถนนผิวจราจร กว้าง 5
 เมตร หนา 0.5 เมตร
 ระยะทางยาว 850 
เมตร

-           300,000   300,000   300,000   300,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

92



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

23 โครงการลงลูกรัง ถนน
สายปุาช้า  หมู่ที ่4 บ้าน
ปุาสัก เชื่อม หมู่ที ่5 
บ้านหนองหลุม หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
3,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

-           -           250,000   250,000   250,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

24 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้้าสายปุาสัก 
บ้านปุาสักหมู่ที ่4 - สาย
หนองร้ิน หมู่ที ่6 ต้าบล
วังโมกข์

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 6,700
 เมตร ปริมาตรลูกรัง 
4,020 ลูกบาศกเ์มตร

300,000   300,000   300,000   573,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

93



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

25 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้้าสายทุง่กาละ
บาด หมู่ที ่4 บ้านปุาสัก

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 ยาว 3,600 เมตร

300,000   300,000   300,000   419,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

26 โครงการลงลูกรังถนน
สายปุาช้า หมู่ที ่4 บ้าน
ปุาสัก - หมู่ที ่9 บ้านบัว
ยาง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

-           -           -           250,000   250,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

94



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

27 โครงการลงลูกรังถนน
สายป่าสัก-หนองน้ าร้ิน 
หมู่ 4 บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร

-           -           -           -           400,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)พืน้ที ่หมู่ที ่5 
สายบ้านหนองหลุม 
เชื่อมต่อ บ้านปุาสัก หมู่ที่
 4

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง  3.5
  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
209  เมตร

250,000   170,000                -                -   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

95



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

29 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 
เชื่อมต่อ บ้านปุาสัก หมู่ที่
 4

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง  3.5
 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
126 เมตร

220,000   -           -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยกลีบบัว หมู่ที่
 5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
60 เมตร

-           92,000 -           -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.02 

96



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านหนอง
หลุม หมู่ที ่5 - เนินง้ิว 
ต้าบลหนองหลุม 
อ้าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว
 2,000 เมตร  หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

635,700   700,000   700,000   664,300   800,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยรวมใจ หมู่ที่
 5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง  3.5
  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
70  เมตร

-           -           -           125,000 -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

33 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ทางหัวบ้าน หมู่ที่
 5 บ้านหนองหลุม

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.  กว้าง 3.5
 เมตร ระยะทางยาว 
130 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

-           -           -           -           250,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

34 โครงการวางท่อระบาย
น้้าภายในชุมชน หมู่ที ่5
 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้้าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ าขนาด
 Ø 0.30 X 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพกั 

ขนาด ⍁ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 1,500 
เมตร

-           -           -           250,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาน้้า
ท่วมขงัในฤดู
น้้าหลาก

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

35 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางหมู่บ้าน - สาย
วิมานพรหมบ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   600 
เมตร

   250,000 250,000   -              250,000    350,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)สายก้าไรทอง ซอย
 1 บ้านยางนกกระทุง 
หมู่ที ่6

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว   700 เมตร

-           300,000 300,000 350,000 350,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

37 โครงการลงลูกรังถนนดิน
สายหน้าร้านโชคทราย
ทอง (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ที่
 6 บ้านยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร
 ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20
 เมตร ระยะทางยาว 
1,400 เมตร

-           -           300,000   -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

99



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

38 โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในชุมชน หมู่ที ่6
 บ้านยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ าขนาด
 Ø 0.30 X 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพกั 

ขนาด ⍁ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 1,600 
เมตร

-           -           -           200,000                -   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายวิมานพรหม 
บ้านยางนกกระทุง เชื่อม
 ต่อบ้านหนองร้ิน ต้าบล
วังโมกข์

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   
2,600 เมตร

             -   -                        -      3,400,000    3,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

100



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

40 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองวังส าโรง 
(จดุที ่1) หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 
1.80 x1.80 เมตร x
 1.80 x 9 เมตร 2 
ช่องทางน้ า

-           -           -           -           700,000   ท่อลอดเหล่ียม
 1 แห่ง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองวังส าโรง 
(จดุที ่2) หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 
1.80 x1.80 เมตร x
 1.80 x 7 เมตร 2 
ช่องทางน้ า

-           -           -           500,000   -           ท่อลอดเหล่ียม
 1 แห่ง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

42 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายหนองตะเข ้
บ้านไหล่โก หมู่ที7่ - สาย
เอเชีย 117         
ต้าบลหนองหลุม       
อ้าเภอวชิรบารมี  
จงัหวัดพจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว
 1,500 เมตร  หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

250,000   250,000   250,000      900,000    1,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยหลังนิคม
อตุสาหกรรมฯ หมู่ที ่7 
บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 400 
เมตร

             -                -                -      400,000    420,000 จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

44 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายบ้านไหล่
โก หมู่ที ่7 - ถนนสาย
บ้านโนนป่าแดง หมู่ที ่2
 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
2,500 เมตร พืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 10,000 
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที่

             -   1,100,000   1,000,000   1,500,000   1,500,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

45 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยพฒันาร่วมใจ
 หมู่ 7 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยทางยาว 192 
เมตร

             -                -   300,000                -                -   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

103



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

46 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยฝายน้ าล้น 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 100 
เมตร

             -                -                -                -      155,000 จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

47 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านไหล่โก
 - หมู่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 620 เมตร

             -                -                -   250,000              -   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

104



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

48 โครงการลงลูกรังคัน
คลองสาธารณะหนอง
ไหล่โก  หมู่ที ่7 บ้าน
บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร(พืน้ที ่9 ไร่)

-           300,000   -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างท่อ
บล๊อคคอนเวิร์สคลองส่ง
น้้าสายบ้านไหล่โก หมู่ที่
 7

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อบล๊อค
คอนเวิร์สคลองส่ง
น้้า   ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร x 1.80 x 7 
เมตร  2 ช่องทางน้้า 
พร้อมปิด-เปิด

-           -           500,000   -           -           ท่อบล๊อคคอน
เวิร์สจ้านวน 1
 แห่ง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้้า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

105



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

50 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยทุง่โพธิ ์2 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง  
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 168  เมตร

-           303,000 -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองสกดั 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,600
  เมตร

-           -           1,100,000   1,500,000   1,500,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

106



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

52 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายใน
หมู่บ้าน - คันคลองส่งน้้า
 หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง 
ต้าบลหนองหลุม 
อ้าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,000 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 12,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-           250,000 1,510,000   2,000,000   2,000,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

53 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)   สายทุง่โพธิ ์ 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

ถนน คสล. กว้าง  4
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 3,000  เมตร

-           -              3,700,000              -   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างท่อ
บล๊อคคอนเวิร์สคลองส่ง
น้้าสายบ้านห้วยห้าง หมู่
ที ่8

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อบล๊อค
คอนเวิร์สคลองส่ง
น้้า   ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อบล็อคคอนเวิร์ส 
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร x 1.80 x 7 
เมตร  3 ช่องทางน้้า 
พร้อมปิด-เปิด

-           -           500,000   -           -           ท่อบล๊อคคอน
เวิร์สจ้านวน 1
 แห่ง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้้า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

55 โครงการวางท่อระบาย
น้ า ภายในชุมชน   หมู่ที่
 8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ าขนาด
 Ø 0.30 X 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพกั 

ขนาด ⍁ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 2,000 
เมตร

-           -           200,000   -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร

138,000   -           -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เด็กๆในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บ้านบัวยางมี
พืน้ทีใ่ห้ท า
กจิกรรมมากขึ้น

กองการศึกษา

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

109



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

57 โครงการลงลูกรังริม
คลองบ้านบัวยาง  หมู่ที ่
9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง   
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

-           -           300,000   150,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

58 โครงการลงลูกรังซอยตา
มวน หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง   
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 3.5 
เมตร ระยะทางยาว 
120 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.20 เมตร

-           -           -           30,000     -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

59 โครงการลงลูกรังถนนคัน
คลองบัวยาง หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง   
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
2,500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

-           -           -           350,000   350,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

110



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

60 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
สายบ้านบัวยาง หมู่ที ่9
 -บ้านหนองหลุม หมู่ที ่5

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง  
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ถนนลูกรังผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร  หนา  
0.10  เมตร ฐานกว้าง
 5 เมตร ระยะทางยาว
  1,500 เมตร

-           -           -           420,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

61 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง ริม
คลองบ้านบัวยาง  หมู่ที ่9

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง  
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ถนนลูกรังผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร  หนา  
0.10  เมตร ฐานกว้าง
 5 เมตร ระยะทางยาว
  1,500 เมตร

150,000   -           -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

111



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

62 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 6 หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 190 
เมตร

             -                -                -   350,000                -   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 1 หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   120 
เมตร

             -                -                -                -   225,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.02 

112



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

64 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 2 หมู่ที ่9 
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว   150 เมตร

             -   -           -              250,000              -   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยร่วมใจ หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   190 
เมตร

             -   -                        -                -      388,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.02 

113



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

66 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
ถนนสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง 
และซอย 2,3,6

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพกัคอนกรีต
เสริมเหล็กตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

รางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ฝารางหนาโดยรอบ 
0.15 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

300,000   250,000   250,000   250,000                -   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาน้้า
ท่วมขงัในฤดู
น้้าหลาก

กองช่าง

67 โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมบ่อพกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยรวมใจ  
 หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้้าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้้าขนาด
 Ø 0.60 X 1.00 
เมตร  ระยะทาง 180 
เมตร

250,000   -           -           -                        -   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาน้้า
ท่วมขงัในฤดู
น้้าหลาก

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

114



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

68 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 5-6 หมู่ที ่
10 บ้านโนนไร่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 367 
เมตร

250,000   250,000   250,000                   -   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

69 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  ซอย 4 - ซอย 5
  หมู่ที ่10 บ้านโนนไร่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 117 
เมตร

             -                -   250,000                -                -   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

115



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

70 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที ่10 
บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่
ที ่11 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 300 
เมตร

             -                -   100,000   250,000   250,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

71 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง สายริมคลอง หมู่ที่
 10 บ้านโนนไร่

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร  หนา  
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว  250 เมตร

-           -           -           60,000     -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

ที่

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

116



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

72 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พืน้ทีห่มู่ที ่11 
สายโนนซ่าน - สายวัง
ส้าโรง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 487 
เมตร

250,000 250,000 450,000 -           -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

73 โครงการลงลูกรังถนน
สายโนนซ่าน หมู่ที ่11 
บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู
 หมู่ที ่11 ต าบลก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง   
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
400 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.20 เมตร

-           -           120,000 -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่11
 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์

ศาลาอเนกประสงค์ -           -           -           250,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้มี
พืน้ทีส่าธารณะ
ในการท้า
กจิกรรม

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

117



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

75 โครงการลงลูกรังบดอดั 
ถนนสายขา้งหนองวัง
ส้าโรง หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอดั
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังพร้อมบดอดั
ถนน  กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
 ระยะทางยาว 280 
เมตร

-           -           -           85,000     -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

76 โครงการลงลูกรังบดอดั 
บริเวณรอบหนองวัง
ส้าโรง หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอดั
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังพร้อมบดอดั
ถนน  กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
 ระยะทางยาว 3,500
 เมตร

-           -           -           350,000   420,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

77 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ 12 - 
สายเนินง้ิว

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 
เมตร

158,000 200,000 -           -           -           จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พืน้ที ่ หมู่ที ่12 
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอ 
วชิรบารมี จงัหวัดพจิติร -
  บ้านหนองนางนวล 
หมู่ที ่6 ต้าบลบ่อทอง 
อ้าเภอบางระก้า  
จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 867 
เมตร

250,000   250,000   250,000   500,000   480,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

79 โครงการลงลูกรัง สายดง
นางด้า หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพฒันา

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

ถนนดินลงลูกรังผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร

-           -           200,000   300,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

80 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง สายหนองตานก-
มาบค้า หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพฒันา ถงึบ้าน
หนองนางนวล ต้าบลบ่อ
ทอง อ้าเภอบางระก้า 
จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

ถนนดินลงลูกรังผิว
จราจร กว้าง 3.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2,500
 เมตร

-           -           230,000   250,000   -           จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

81 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเหนือพฒันา 
เชื่อม หนองประดู่ 
ต้าบลพนัเสา อ้าเภอบาง
ระก้า  จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว  700 
เมตร

-           250,000   250,000   300,000   1,000,000   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

82 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหลังทีท่้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกวา่ 180 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกล่ียเรียบ
ข้างละ ไม่น้อยกวา่ 
0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

-           90,000                  -                -                -   จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

5,001,700     8,571,000        17,202,000    21,548,300    22,760,000 รวมจ้านวน   82    โครงการ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการติดต้ัง
ไฟสัญญาณเตือนจดุ
อนัตรายทางแยก

เพือ่จา้งเหมาติดต้ัง
ไฟสัญญาณเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์

ไฟสัญญาณเตือน
พลังงานแสงอาทิตย ์3
 จดุ

80,000     -           -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดอบุัติเหตุ
การจราจรทาง
แยกทีเ่กดิเหตุ
บ่อย

กองช่าง

2 โครงการปูายแสดงเขต
พืน้ทีรั่บผิดชอบของ 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมาท้า
ปูายพร้อมติดต้ัง

ปูายเหล็กสะท้อนแสง
ขนาด กว้าง2.40 
เมตร ยาง 1.20 เมตร

40,000     -           -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนรู้
พืน้ที ่เขต
รับผิดชอบของ
ต้าบลหนอง
หลุม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการติดต้ังหอ
กระจายเสียงระบบดิจตัิล
 พืน้ที ่หมู่ที ่1 - 12

เพือ่จา้งเหมาและ
จดัหาระบบ
กระจายเสียงดิ
จตัิลพร้อมติดต้ัง

ระบบกระจายเสียงดิ
จตัิล 12 สถานี

450,000   200,000   200,000   -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การรับรู้ขอ้มูล
ขา่วสารมี
ประสิทธิภ์าพ
มากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟาูสาย
ดับประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่
1 - 12

เพือ่จา้งเหมาติดต้ัง
ไฟฟาูสายดับ
ประจ้าหมู่บ้าน

หมู่ที ่1- 12 100,000   100,000   -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ปูองกนัการ
ช้ารุดของ
ไฟฟาูรายทาง
สาธารณะ

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที ่8 บ้าน
ห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมาเจาะ
บ่อบาดาล พร้อม
อปุกรณ์

บ่อบาลดาล  1 แห่ง 220,000   -           -           -           -           ประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้้า
ใช้อปุโภค
บริโภคเพยีงพอ

กองช่าง

6 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบไฟฟาู
 หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมาเจาะ
บ่อบาดาล พร้อม
ระบบและ อปุกรณ์

บ่อบาดาล  1 แห่ง 400,000   -           -           -           -           ประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้้า
ใช้อปุโภค
บริโภคเพยีงพอ

กองช่าง

7 โครงการเพิม่หม้อแปลง
ไฟฟาู สามแยกถ้้าทอง
พฒันา หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่

เพือ่จา่ยเป็นเงิน
อดุหนุนให้แก่
ส้านักงานการ
ไฟฟาูส่วนภูมิภาค
อ้าเภอวชิรบารมี
ในการด้าเนินการ
ขยายเขตไฟฟาู

เพิม่หม้อแปลงไฟฟาู 1
 จดุ

-           -           -           500,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้อยา่ง
ทัว่ถงึและ
เพยีงพอ

กองช่าง

       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง แบบ ผ.02 

124



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการเพิม่หม้อแปลง
ไฟฟาู สามแยกทางเขา้
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านต้น
ประดู่

เพือ่จา่ยเป็นเงิน
อดุหนุนให้แก่
ส้านักงานการ
ไฟฟาูส่วนภูมิภาค
อ้าเภอวชิรบารมี
ในการด้าเนินการ
ขยายเขตไฟฟาู

เพิม่หม้อแปลงไฟฟาู 1
 จดุ

-           -           -           500,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้อยา่ง
ทัว่ถงึและ
เพยีงพอ

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟาู 
สามหัวบ้าน หมู่ที ่5 
บ้านหนองหลุม

เพือ่จา่ยเป็นเงิน
อดุหนุนให้แก่
ส้านักงานการ
ไฟฟาูส่วนภูมิภาค
อ้าเภอวชิรบารมี
ในการด้าเนินการ
ขยายเขตไฟฟาู

ขยายเขตไฟฟาู 
ระยะทาง 1,000 เมตร

-           -           -           250,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้อยา่ง
ทัว่ถงึและ
เพยีงพอ

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการขยายเฟสไฟฟาู
 หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา่ยเป็นเงิน
อดุหนุนให้แก่
ส้านักงานการ
ไฟฟาูส่วนภูมิภาค
อ้าเภอวชิรบารมี
ในการด้าเนินการ
ขยายเฟสไฟฟาู

ขยายเฟสไฟฟาูเป็น 3 
เฟส

-           -           -           800,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้อยา่ง
ทัว่ถงึและ
เพยีงพอ

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาู
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที ่
11 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา่ยเป็นเงิน
อดุหนุนให้แก่
ส้านักงานการ
ไฟฟาูส่วนภูมิภาค
อ้าเภอวชิรบารมี
ในการด้าเนินการ
ขยายเขตไฟฟาู

ขยายเขตไฟฟาู เสา
ไฟฟาู 2 ต้น ระยะทาง
 300 เมตร พร้อม
อปุกรณ์

-           -           -           30,000     -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

กระแสไฟฟาู
เพยีงพอ
ส้าหรับ
ประชาชน

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงสูงพร้อมหม้อ
แปลง ซอยวาสนา หมู่ที ่
9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมาขยาย
เขตไฟฟา้แรงสูง

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง
 พร้อมหม้อแปลง

500,000   -           -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

กระแสไฟฟา้
เพยีงพอ
ส าหรับ
ประชาชน

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อนัตรายภายในหมู่บ้าน 
ต้นประดู่ หมู่ที ่1

เพือ่กอ่สร้างราว
กนัอนัตราย
ภายในหมู่บ้าน 
ต้นประดู่ หมู่ที ่1

ราวกนัอนัตราย สูง 
1.20 เมตร ความยาว
รวมสองฝ่ัง 32 เมตร

-           39,000     -           -           -           ราวกนั
อนัตราย สูง 
1.20 เมตร 
ความยาวรวม
สองฝ่ัง 32 
เมตร

ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อนัตรายภายในหมู่บ้าน 
โนนปุาแดง หมู่ที ่2

เพือ่กอ่สร้างราว
กนัอนัตราย
ภายในหมู่บ้าน 
โนนปุาแดง หมู่ที ่2

ราวกนัอนัตราย สูง 
1.20 เมตร ความยาว
รวมสองฝ่ัง 32 เมตร

-           39,000     -           -           -           ราวกนั
อนัตราย สูง 
1.20 เมตร 
ความยาวรวม
สองฝ่ัง 32 
เมตร

ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อนัตรายภายในหมู่บ้าน 
โนนไร่ หมู่ที ่10

เพือ่กอ่สร้างราว
กนัอนัตราย
ภายในหมู่บ้าน 
โนนไร่ หมู่ที ่10

ราวกนัอนัตราย สูง 
1.20 เมตร ความยาว
รวมสองฝ่ัง 32 เมตร

-           39,000     -           -           -           ราวกนั
อนัตราย สูง 
1.20 เมตร 
ความยาวรวม
สองฝ่ัง 32 
เมตร

ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อนัตรายภายในหมู่บ้าน 
หนองหลุม-บ้านปุาสัก 
หมู่ที ่5-4

เพือ่กอ่สร้างราว
กนัอนัตราย
ภายในหมู่บ้าน 
หนองหลุม-บ้าน
ปุาสัก หมู่ที ่5-4

ราวกนัอนัตราย สูง 
1.20 เมตร ความยาว
รวมสองฝ่ัง 160 เมตร

-           192,000   -           -           -           ราวกนั
อนัตราย สูง 
1.20 เมตร 
ความยาวรวม
สองฝ่ัง 160 
เมตร

ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

1,790,000     609,000       200,000       2,080,000     -           รวมจ้านวน   16   โครงการ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่จา่ยเป็นค่า
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ
และเพือ่ให้
ผู้สูงอายมุีความ
เป็นอยู่ทีดี่

ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป
ในเขตพืน้ทีต้่าบล
หนองหลุม

7,650,000   7,800,000   8,600,000   8,800,000   9,000,000   ผู้สูงอายรุ้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

มีเงินจา่ยเป็น
ค่าเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

ส้านักปลัด

2 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นค่า
เบีย้ยงัชีพผู้พกิาร
และเพือ่ผู้พกิารให้
มีความเป็นอยู่ทีดี่

ผู้พกิาร ในเขตต้าบล 2,900,000   2,950,000   2,950,000   3,000,000   3,000,000   ผู้พกิารร้อยละ
 ๙๐  ได้รับ
ความช่วยเหลือ

มีเงินจา่ยเป็น
ค่าเบีย้ยงัชีพผู้
พกิาร

ส้านักปลัด

3 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้ปุวย
เอดส์

เพือ่จา่ยเป็นค่า
เบีย้ยงัชีพผู้ปุวย
เอดส์และเพือ่ให้มี
ความเป็นอยู่ทีดี่

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต้าบล 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ผู้ปุวยเอดส์ 
ร้อยละ ๕ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

มีเงินจา่ยเป็น
ค่าเบีย้ยงัชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.1 แผนงานงบกลาง

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล
หนองหลุม

เพือ่จดัสรร
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการฯ

ประชาชน หมู่ที ่ 1 - 
12

30,000     40,000     40,000     40,000     40,000     สมาชิก
กองทุนฯ
ต้าบล หนอง
หลุมได้รับ
สวัสดิการ

ประชาชนใน
ต้าบล หนอง
หลุมได้รับ
สวัสดิการ

ส้านักปลัด

5 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ (สปสช.อบต.
หนองหลุม)

เพือ่จดัสรร
งบประมาณสมทบ
กองทุน สปสช.
อบต.หนองหลุม

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ สปสช.อบต.
หนองหลุม

120,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
สุขภาพ
แขง็แรง 
สมบูรณ์

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่พิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

6 โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ประสบภัยฯ
ไดรับการ
ช่วยเหลือ
ทันเวลา

ส้านักปลัด

11,020,000  11,260,000  12,060,000  12,310,000    12,510,000   -  -  - 

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ้านวน   6   โครงการ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

1.เพือ่จดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็ก
อนุบาลปฐมวัย 2.
เพือ่สนับสนุนค่า
จดัการเรียนการ
สอนและค่าใช้จา่ย
ในการจดั
การศึกษาส้าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 (ศพด.)

1.ค่าอาหารกลางวนั 
อัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน   2.ค่าจัดการ
เรียนการสอนส้าหรับเด็ก
 (อายุ 2-5 ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อป ี  
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับเด็ก
ปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 1,130 
บาทต่อปี

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ด้านอาหาร
กลางวันและ
ค่าใช้จา่ยใน
การศึกษา

เด็กได้รับ
อาหารกลางวัน
 ส่ือการเรียน
การสอน 
หนังสือเรียน 
อปุกรณ์การ
เรียน 
เคร่ืองแบบ
นักเรียน
เพยีงพอและมี
พฒันาการที่
เหมาะสม

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
ระบบการจัดการเรียนรูใ้ห้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
 นักเรียนโรงเรียน สังกดั
 สพฐ.ในเขตต้าบลหนอง
หลุม

เพือ่จดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส้าหรับ
เด็กนักเรียน

เด็กอนุบาลปฐมวัย/
นักเรียนในเขตต้าบล
หนองหลุม

850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ร้อยละ 
100

เด็กมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารเสริม
(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส้าหรับ
เด็กอนุบาลปฐมวัย

เด็กอนุบาลปฐมวัย/
นักเรียนในเขตต้าบล
หนองหลุม

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ร้อยละ 
100

เด็กมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กอนุบาลปฐมวัย

เพือ่จดักจิกรรมให้
เด็กรู้จกัดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง

เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กที ่3 แห่ง

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยดี

นักเรียนทุกคน
มีสุขภาพ
อนามัยทีดี่ 
รู้จกัรักษา
ความสะอาด
ของร่างกาย

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนส่ือการสอน
และการเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาลปฐมวัย

เพือ่จดัซ้ือจดัหา 
ส่ือการสอนและ
การเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาลปฐมวัย

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 
แห่ง

60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยดี

เด็กได้รับการ
พฒันาตาม
เกณฑ์ที่
เหมาะสม

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ในเขตต้าบล
หนองหลุม(เขา้ค่าย
ธรรมะ)

เพือ่จดักจิกรรม
เขา้ค่ายธรรมะ
ส้าหรับเด็กและ
เยาวชน

เด็ก/เยาวชนในเขต
ต้าบลหนองหลุม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความรู้มากขึ้น

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์
ใหม่ๆเพือ่
น้าไปพฒันา
ตนเอง

กองการศึกษา

7 โครงการจดัหาส่ือการ
สอน วัสดุการศึกษา และ
เคร่ืองเล่นเสริม
พฒันาการเด็กอนุบาล
ปฐมวัยของ ศพด.ใน
สังกดั อบต.หนองหลุม

เพือ่จดัซ้ือจดัหา 
ส่ือการสอนและ
การเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาลปฐมวัย

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 
แห่ง

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 100 
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยดี

เด็กได้รับการ
พฒันาตาม
เกณฑ์ที่
เหมาะสม

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
เรียนของ ศพด. 
ให้กว้างขวาง 
มั่นคง แขง็แรงเรียน

อาคารเรียน  
จ้านวน 1 ห้อง

133,000   -           -           -           -           มีอาคารเรียน
มั่นคงและได้
มาตรฐาน

เด็กในในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กวัดหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมาต่อ
เติมหลังคาอาคาร
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม
ตามแบบแปลน
ของ อบต.

ต่อเติมหลังคา
ด้านหน้าของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัด
หนองหลุม กว้าง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร

             -   200,000                -                -                -   หลังคา 
จ้านวน 1 หลัง

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดหนอง
หลุมมีหลังคา
เพือ่ใช้ในการ
จดักจิกรรมการ
เรียนการสอน
และกจิกรรม
ต่างๆ

กองการศึกษา

10 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
เรียนของ ศพด. 
ให้กว้างขวาง 
มั่นคง แขง็แรง

อาคารเรียน  
จ้านวน 1 ห้อง

40,000     -           -           -                        -   มีอาคารเรียน
มั่นคงและได้
มาตรฐาน

เด็กในในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
เรียนของ ศพด. 
ให้กว้างขวาง 
มั่นคง แขง็แรง

อาคารเรียน  
จ้านวน 1 ห้อง

146,000   -           -           -           -          มีอาคารเรียน
มั่นคงและได้
มาตรฐาน

เด็กในในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย

กองการศึกษา

12 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
เล่นสนามส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในสังกดั อบต.หนอง
หลุม

เพือ่จดัซ้ือเคร่ือง
เล่นสนามส้าหรับ
เด็กปฐมวัย

เคร่ืองเล่นสนาม
ส้าหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

-          60,000     -          -          -          เคร่ืองเล่นที่
ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม
กบัเด็กปฐมวัย

เด็กเล็กได้รับ
การเตรียม
ความพร้อม
และ
พฒันาการ
ทางด้านต่างๆ
อยา่งสมบูรณ์

กองการศึกษา

13 โครงการกอ่สร้างโรง
อาหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างโรงอาหาร

โรงอาหาร 1 แห่ง -           350,000   -           -           -          โรงอาหารที่
ได้มาตรฐาน
และถกู
สุขลักษณะ 1
 แห่ง

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
แขง็แรง
ปลอดภัยจาก
โรคถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

14 โครงการกอ่สร้างห้องน้้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างห้องน้้า

ห้องน้้า จ้านวน 1 ห้อง -           -           50,000     -           -           ห้องน้้าทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ถกูสุขลักษณะ
 1 ห้อง

ห้องน้้าทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ถกูสุขลักษณะ

กองการศึกษา

15 โครงการกอ่สร้างเตาเผา
ขยะของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างเตาเผา
ขยะของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เตาเผาขยะ จ้านวน 1 
 เตา

50,000     -           -           -           -           มีเตาขยะทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ถกูสุขลักษณะ

มี
สภาพแวดล้อม
ทีส่วยงามน่า
อยู่น่าเรียน

กองการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสถานที่
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

เพือ่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านบัวยาง
ให้สวยงามและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านบัว
ยาง ถมดิน ปลูกหญ้า 
ปลูกต้นไม้

-           40,000     -           -           -           สภาพแวดล้อม
ทีดี่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน

มี
สภาพแวดล้อม
ทีส่วยงามน่า
อยู่น่าเรียน

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

136



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสถานที่
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

เพือ่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กวัดหนอง
หลุมให้สวยงาม
และปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัด
หนองหลุม ถมดิน 
ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้

40,000     -           -           -           -           สภาพแวดล้อม
ทีดี่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน

มี
สภาพแวดล้อม
ทีส่วยงามน่า
อยู่น่าเรียน

กองการศึกษา

18 โครงการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก

เพือ่จดัอบรม/ส่ง
เขา้รับการอบรม
หลักสูตร/ ศึกษา
ต่อ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรทางด้าน
การศึกษา   ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก    
จ้านวน 7  คน

     60,000 -           -           -           -           บุคลากร
ทางด้าน
การศึกษา  
ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ดูแลเด็ก
  จ้านวน 7  
คน

การเรียนการ
สอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

19 โครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ในชุมชน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพือ่สนับสนุนส่ือ
การเรียนรู้และ
อปุกรณ์การเรียน
การสอนให้กบั 
กศน.ต้าบล

กศน.ต้าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้ศึกษาเรียนรู้

กศน.มีส่ือการ
เรียนการสอน
และวัสดุ
อปุกรณ์ที่
เพยีงพอและมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

137



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

20 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่จดังานวันเด็ก
แห่งชาติ

เด็ก/นักเรียนในเขต
ต้าบลหนองหลุม

100,000   100,000   120,000   120,000   120,000   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เด็กได้
แสดงออกและ
ได้ท้ากจิกรรม
ร่วมกนั

กองการศึกษา

21 โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับนักเรียนโรงเรียน
 สังกดั สพฐ.ในเขต
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกดั สพฐ. ในเขต
ต้าบลหนองหลุม ทัง้ 6
 แห่ง

1,750,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนมีมี
อาหาร
กลางวัน
เพยีงพอ

เด็ก/นักเรียนมี
โภชนาการทีดี่
เจริญเติบโต
ตามวัย

กองการศึกษา

22 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

เพือ่สนับสนุน
ทุนการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนที่
ยากจน และเรียนดี

เด็ก/นักเรียนในเขต
ต้าบล

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความรู้มากขึ้น

นักเรียนมี
ทุนการศึกษา
เพือ่พฒันา
ตนเอง

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

138



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

23 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (เขา้
ค่ายคุณธรรมนักเรียน)

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้
โรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตต้าบล
หนองหลุมในการ
ด้าเนินโครงการ

นักเรียนในเขตต้าบล
หนองหลุม

-           -           50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

นักเรียนได้รับ
ความรู้
ประสบการณ์
ใหม่ๆ เพือ่
น้าไปพฒันา
ตนเอง

กองการศึกษา

24 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมาปูพืน้
กระเบือ้งของ
อาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัด
หนองหลุม

ปูพืน้กระเบือ้งของ
อาคารเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กวัดหนองหลุม 
พืน้ที ่150 ตารางเมตร

-           -           75,000     -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

อาคารเรียน
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กวัด
หนองหลุมได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02 

139



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

25 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารอเนกประสงค์
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
ปรับปรุงและต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

1.ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 12
 เมตร    2.ต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง ขนาด
 กว้าง 5 เมตร ยาว 6 
เมตร

-           -           -           500,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านบัว
ยางมีอาคาร
อเนกประสงค์
ทีไ่ด้มาตรฐาน
และมีความ
พร้อมในการ
ใช้พืน้ทีจ่ดั
กจิกรรมการ
เรียนการสอน
และกจิกรรม
ต่างๆของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

140



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

26 โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมาต่อ
เติมมุกด้านหน้า
ของอาคารเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

ต่อเติมมุกด้านหน้า
ของอาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม 
ขนาด 3.50 x 4 เมตร

-           -           -           200,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

อาคารเรียน
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
หลุมได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

27 โครงการกอ่สร้างเสาธง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างเสาธงของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

กอ่สร้างเสาธงของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม 
ขนาดฐาน 2x2 เมตร

-           -           -           50,000     -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

นักเรียนได้ฝึก
การแสดงความ
เคารพและ
ปลูกฝังความ
รักชาติ

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

141



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

28 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างสนามเด็ก
เล่น

สนามเด็กเล่นพืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 100 ตาราง
วา

-           -           -           100,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เด็กปฐมวัย
ภายในท้องถิ่น
มีพฒันาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยครบทัง้ 4 
ด้าน ได้แก ่
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา

กองการศึกษา

4,229,000     4,460,000     4,005,000     4,730,000     3,880,000     -            -             -           รวมจ้านวน   28   โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการปูองกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

เพือ่จดัซ้ือจดัหา
วัคซีนการ
คุมก้าเนิด สุนัข
และแมว

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพษิสุนัขบ้า

ส้านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้าฯ

เพือ่ปูองกนัและ
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า

ฉดีวัคซีนปูองกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     อตัราการแพร่
 ระบาดของ
โรคพษิสุนัข
บ้าลดลง

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพษิ
สุนัขบ้าได้

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการปูองกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

เพือ่จดัซ้ือจดัหา 
เคร่ืองพน่หมอก
ควัน, วัสดุในการ
ท้าลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย
จดักจิกรรม
รณรงค์ปูองกนั
และควบคุม โรค
ไขเ้ลือดออก

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดอตัราการ
ปุวยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก

ส้านักปลัด

๔ โครงการส้ารวจขอ้มูล
จ้านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพือ่ส้ารวจขอ้มูล
จ้านวนสัตว์ ปีละ 
2 คร้ัง และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวทีอ่ยู่ใน
พืน้ทีต้่าบลหนองหลุม

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส้ารวจขอ้มูล
จ้านวนสัตว์ 
และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

สามารถรู้
จ้านวน
ประชากร
สุนัข/แมวทัง้ที่
มีเจา้ของและ
ไม่มีเจา้ของ

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการอนามัยวัยเจริญ
พนัธุต้์าบลหนองหลุม

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด้าเนินการปีละ 1 คร้ัง      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เด็ก เยาวชน มี
ความรู้ความ
เขา้ใจและรู้จกั
ปูองกนัตัวเอง

ส้านักปลัด

6 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน

เพือ่ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพรวมถงึ
ยกระดับสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในพืน้ที่
ต้าบลหนองหลุม

ด้าเนินการอบรมให้
ความรู้ การส่งเสริม
สุขภาพ การอบรม
สาธิตเกี่ยวกบัการ
รักษาสุขภาพอนามัย
ขั้นพืน้ฐานของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนใน
พืน้ทีต้่าบล
หนองหลุม มี
ความรู้ในการ
ดูแลตัวเอง
และมีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์แขง็แรง

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ให้ผู้สูงอาย ุผู้
พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ด้าเนินการจดั
โครงการอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้พกิารและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจใน
การดูแลผู้พกิาร
 ท้าให้ผู้พกิาร
มีสุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจติทีดี่

ส้านักปลัด

8 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาและฟืน้ฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พกิาร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาและ
ฟืน้ฟคุูณภาพชีวิต
ผุ้สูงอายแุละผู้พกิาร

อาคารกว้าง 6 เมตร 
สูง 3.50 เมตร ยาว 
12 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอย
ไม่น้อยกว่า 72 ตาราง
เมตร

350,000   -           -           -           -           อาคารศูนยฯ์ที่
ได้มาตรฐาน 
จ้านวน 1 แห่ง

ผู้สูงอายแุละผู้
พกิารมีสถานที่
จดักจิกรรม

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2561 
(บาท)

  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการเยาวชนวัยใส  
รักดีไม่มีเสพ ไม่มีท้อง  
ใส่ใจชุมชน

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด้าเนินการจดั
โครงการอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนมี
พฤติกรรมทีพ่งึ
ประสงค์

ส้านักปลัด

10 โครงการสานสัมพนัธ์
ผู้สูงอาย ุ ใส่ใจสุขภาพ
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่ให้ผู้สูงอาย ุผู้
พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ด้าเนินการจดั
โครงการอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้สูงอาย ุผู้
พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ดูแลมี
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ส้านักปลัด

11 โครงการสร้างสุขเพิม่
ทักษะชีวิต  แกนน้า
เยาวชนต้าบลหนองหลุม

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด้าเนินการจดั
โครงการอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

ส้านักปลัด

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

12 โครงการขบัเคล่ือนความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือขา่ยในการปูองกนั
และแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด้าเนินการจดั
โครงการอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

ส้านักปลัด

13 โครงการสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐาน

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณการ
ด้าเนินงานด้าน
สาธารณสุข

ประชาชน 12 หมู่บ้าน
 หมู่ละ 7,500 บาท

90,000     90,000     90,000     90,000     90,000     ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
สุขภาพ
แขง็แรง
สมบูรณ์

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่พิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

14 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุน หมู่ที ่1 บ้าน
ต้นประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้หมู่
ที ่1 บ้านต้นประดู่
 ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 61 คน

5,000       5,000       -           -           -           กลุ่มสตรี 
จ้านวน 61 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
ที ่1 ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๑๕ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๑ บ้านต้นประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่ ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 15  คน

3,000 3,000 -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 15 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๑ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๑๖ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ 1 บ้านต้นประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่ ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 42 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
42 คน

ประชาชนใน
หมู่ 1 มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๑๗ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อดุหนุนหมู่ ๒ บ้านโนน
ปุาแดง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่2 บ้านโนน
ปุาแดง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 71 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 71 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 ๒ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๑๘ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 2 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่2 บ้านโนน
ปุาแดง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน           
จ้านวน 17 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 17 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ 2 มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๑๙ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ 2 บ้านโนนปุาแดง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่2 บ้านโนน
ปุาแดง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 50 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
50 คน

ประชาชนใน
หมู่ 2 มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

๒๐ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ 3 บ้านต้น
ประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่3 บ้านต้น
ประดู่ ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 88 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 88 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 3 ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก๒๑ โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 3 บ้านต้นประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่3 บ้านต้น
ประดู่ ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 21 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 21 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ 3 มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๒๒ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ 3 บ้านต้นประดู่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่3 บ้านต้น
ประดู่ ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 92 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
92 คน

ประชาชนใน
หมู่ 3 มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

152



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๒๓ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ 4 บ้านปุาสัก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่4 บ้านปุาสัก
 ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 86 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 86 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 4ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๒๔ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๔ บ้านปุาสัก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่4 บ้านปุาสัก
 ในการด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 26 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 26 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๔ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๒๕ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๔ บ้านปุาสัก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่4 บ้านปุาสัก
 ในการด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 81 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
81  คน

ประชาชนใน
หมู่ ๔ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

๒๖ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๕ บ้าน
หนองหลุม

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 108 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 108 
คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 ๕ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๒๗ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๕ บ้านหนองหลุม

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 27 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 27 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๕ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๒๘ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๕ บ้านหนองหลุม

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 87  คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
92 คน

ประชาชนใน
หมู่ ๕ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๒๙ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 85  คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 85 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 6 ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๓๐ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๖ บ้านยางนกกระทุง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 17 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน    
จ้านวน 17 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๖ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๓๑ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๖ บ้านยางนกกระทุง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 78 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
78 คน

ประชาชนใน
หมู่ ๖ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

๓๒ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๗ บ้านไหล่โก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่
โก ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 127 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 127 
คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 ๗ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2561 
(บาท)

  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๓๓ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๗ บ้านไหล่โก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่
โก ในการด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 29 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 29 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๗ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๓๔ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๗ บ้านไหล่โก

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่
โก ในการด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 114 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
114 คน

ประชาชนใน
หมู่ ๗ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๓๕ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๘ บ้านห้วย
ห้าง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่8 บ้านห้วย
ห้าง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 119 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 119 
คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 ๘ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๓๖ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๘ บ้านห้วยห้าง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่8 บ้านห้วย
ห้าง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 24 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 24 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๘ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

159



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๓๗ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๘ บ้านห้วยห้าง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่8 บ้านห้วย
ห้าง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 101 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
101 คน

ประชาชนใน
หมู่ ๘ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

๓๘ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๙ บ้านบัวยาง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่9 บ้านบัว
ยาง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 115 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 115 
คน

กลุ่มสตรีในหมู่
 ๙ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

160



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๓๙ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๙ บ้านบัวยาง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่9 บ้านบัว
ยาง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 27  คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 27 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๙ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๔๐ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๙ บ้านบัวยาง

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่9 บ้านบัว
ยาง ในการด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 103 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
103 คน

ประชาชนใน
หมู่ ๙ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วตัถุประสงค์ที่

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๔๑ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่  ๑0 บ้าน
โนนไร่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่10 บ้านโนน
ไร่ ในการด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 60 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 60 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
๑0ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๔๒ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๑0 บ้านโนนไร่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่10 บ้านโนน
ไร่ ในการด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 7 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 7 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๑0 มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๔๓ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๑0 บ้านโนนไร่

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่10 บ้านโนน
ไร่ ในการด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน  66 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
66 คน

ประชาชนใน
หมู่๑0 มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

๔๔ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๑๑ บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 40 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 40 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
๑๑ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๔๕ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๑๑ บ้านโนนซ่าน

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 13 คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 13 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๑๑ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

๔๖ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๑๑ บ้านโนนซ่าน

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน ในการ
ด้าเนินโครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 54 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
 54 คน

ประชาชนใน
หมู่๑๑ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๔๗ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อดุหนุนหมู่ ๑๒ บ้าน
เหนือพฒันา

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพฒันา ใน
การด้าเนิน
โครงการฯ

กลุ่มสตรี           
จ้านวน 56 คน

       5,000        5,000 -           -           -           กลุ่มสตรี  
จ้านวน 56 คน

กลุ่มสตรีในหมู่
๑๒ปลอดภัย
จากโรคมะเร็ง
เต้านม มี
สุขภาพแขง็แรง

ส้านักปลัด

๔๘ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีอดุหนุนหมู่
 ๑๒ บ้านเหนือพฒันา

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพฒันา ใน
การด้าเนิน
โครงการฯ

ประชาชน          
จ้านวน 9  คน

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -           -           -           ประชาชน
จ้านวน 9 คน

แม่และเด็กใน
หมู่ ๑๒ มี
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๔๙ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีอดุหนุน
หมู่ ๑๒ บ้านเหนือพฒันา

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้ 
หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพฒันา ใน
การด้าเนิน
โครงการฯ

สมาชิกชมรม  TO BE
 NUMBER ONE 
จ้านวน 54 คน

12,000 12,000 -           -           -           สมาชิกชมรม 
 TO BE 
NUMBER 
ONE จ้านวน 
54 คน

ประชาชนใน
หมู่๑๒ มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แขง็แรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๕๐ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้และออก
หน่วยตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีทัง้ 12 
หมู่บ้าน

-           -           60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรี
มีความรู้
เกี่ยวกบั
โรคมะเร็งเต้า
นมและ
สามารถตรวจ
คัดกรอง
เบือ้งต้นได้
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีมี
ความรู้เกี่ยวกบั
โรคมะเร็งเต้า
นมและ
สามารถตรวจ
คัดกรอง
เบือ้งต้นได้
ด้วยตนเอง

ส้านักปลัด

๕๑ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟาูมหา
จกัรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกมุารี

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้และออก
หน่วยประเมิน
ภาวะโภชนาการ
และพฒันาการของ
เด็กในพืน้ทีต้่าบล
หนองหลุม

กลุ่มแม่และเด็กทัง้ 12
 หมู่บ้าน

-           -           36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 
ของแม่และ
เด็กในพืน้ที่
ต้าบลหนอง
หลุมมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยทีดี่

กลุ่มเปาูหมายมี
ความรู้การฝาก
ครรภ ์
โภชนาการและ
พฒันาการของ
เด็ก ตลอดจน
สามารถน้า
ความรู้ไปใช้ได้

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๕๒ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

เพือ่จดักจิกรรม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

เด็กและเยาวชน ทัง้ 
12 หมู่บ้าน

-           -           144,000 144,000 144,000 ปัญหายาเสพ
ติดในต้าบล
หนองหลุม
ลดลง

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต้าบล
หนองหลุม
หา่งไกลจาก
ปญัหายาเสพติด
 และใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ส้านักปลัด

53 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนยพ์ฒันาและฟืน้ฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พกิาร

เพือ่จา้งเหมาต่อ
เติมห้องขนาด 
กว้าง 6 เมตร สูง 
3.50 เมตร ยาว 6
 เมตร จ้านวน 2 
ห้อง

ห้องขนาด กว้าง 6 
เมตร สูง 3.50 เมตร 
ยาว 6 เมตร จ้านวน 2
 ห้อง

-           -           -           350,000   -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
และผู้พกิารดีขึ้น

ส้านักปลัด

1,080,000    730,000       730,000       1,080,000    730,000       รวมจ้านวน   53   โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้มี
รายได้น้อย เด็กยากจน 
และ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมทุกประเภท

เพื่อ จัดสรร
งบประมาณ
ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 
ผู้พกิาร ผู้มีรายได้
น้อย เด็กยากจน 
และ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

ประชาชน หมู่ที ่1- 12 50,000     60,000     60,000     70,000     70,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น

ส้านักปลัด

2 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงบ้านส้าหรับผู้
ยากไร้ยากจน

เพือ่จา้งเหมา
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงบ้าน
ส้าหรับผู้ยากไร้
ยากจน

ประชาชนทีย่ากไร้ใน
พืน้ทีต้่าบลหนองหลุม

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ยากไร้ยากจน
ที่อยู่อาศัยที่
แข็งแรงมั่นคง
และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส้านักปลัด

250,000   260,000   260,000   270,000   270,000    -  -  - รวมจ้านวน   2   โครงการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหลุม

เพือ่จดัอบรม
พฒันาศักยภาพ
แกนน้าเยาวชน
และจดักจิกรรม
ส้าหรับเด็กและ
เยาวชนต้าบล
หนองหลุม

เด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพและ
มีภาวะผู้น้า

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีจติอาสา

เพือ่จดักจิกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจติอาสา

เด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการจติอาสาวัยใส
รวมใจสร้างสุขผู้สูงอายุ

เพือ่จดักจิกรรม
สร้างความสุข
ให้กบัผู้สูงอายุ

เด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาเศรษฐกจิเพือ่
ความมั่นคงของ
ครอบครัว  และพฒันา
อาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเครือขา่ยองค์กร
สตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัอบรมและ
จดักจิกรรมให้ 
แกนน้าสตรีได้รู้
บทบาทหน้าที ่มี
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกนั

แกนน้าสตรี 120 คน 40,000     50,000     55,000     60,000     60,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เครือขา่ยสตรีมี
กจิกรรม
ร่วมกนัมากขึ้น
กอ่ให้เกดิความ
รักความสามัคคี

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการพลังครอบครัว
ร่วมท้าความดีเพือ่
สร้างสรรค์สังคม

เพือ่จดักจิกรรมใน
ครอบครัว ใน
ชุมชนได้มีโอกาส
ท้ากจิกรรมทีดี่
และสร้างสรรค์
ร่วมกนั

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมากขึ้น

ส้านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชน
(ศพค.)ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดักจิกรรมให้
ครอบครัวได้มีการ
ท้ากจิกรรมร่วมกนั

ครอบครัวแกนน้า 30
 ครอบครัว

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมาก
ขึ้นเกดิความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผ.02 

172



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการปูองกนัและ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

เพือ่จดักจิกรรมให้
ความรู้เร่ือง
กฏหมาย และ
สร้างสัมพนัธภาพ
ทีดี่ในครอบครัว

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดการกระท้า
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว

ส้านักปลัด

๘ โครงการเครือขา่ย
ผู้สูงอายสัุญจร

เพือ่จดัประชุม
เครือขา่ยผู้สูงอายุ
จงัหวัดพจิติรและ
จดักจิกรรม
ผู้สูงอายไุด้
แลกเปล่ียนรู้

เครือขา่ยผู้สูงอายุ
จงัหวัดพจิติร 500 คน

-           -           50,000     -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เครือขา่ย
ผู้สูงอายเุกดิ
ความเขม้แขง็
และสามารถ
พฒันา
เครือขา่ยใน
การท้างานได้

ส้านักปลัด

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจและตรวจ
เยี่ยมสถานทีแ่ละผู้
ประกอบอาหารในต้าบล
หนองหลุม

เพือ่ส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเร่ือง
โภชนาการและ
การปรุงอาหาร
ให้กบัผู้ประกอบ
อาหารในต้าบล
หนองหลุม พร้อม
ตรวจเยี่ยมสถานที่
ประกอบการ
อาหารในต้าบล
หนองหลุมว่าถกู
สุขลักษณะมาก
น้อยเพยีงไร

ด้าเนินการส่งเสริมให้
ความรู้ ความเขา้ใจ 
พร้อมออกตรวจ
สถานทีป่ระกอบ
อาหารทุกแห่งในต้าบล

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ร้อยละ 80 
ของสถานที่
ประกอบ
อาหารและผู้
ประกอบ
อาหารถกู
สุขลักษณะ

สถานที่
ประกอบ
อาหารและผู้
ประกอบ
อาหารได้รับ
การตรวจเยี่ยม
และส่งเสริม
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ประกอบ
อาหารให้ถกู
สุขลักษณะ

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพือ่อบรมให้
ความรู้ในการ
พฒันาศักยภาพให้
เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิการ
อยา่งทัว่ถงึ

ด้าเนินการให้ความรู้
ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้เด็ก  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 จ้านวนคร้ังที่
มีการอบรมให้
ความรู้ในการ
พฒันา
คุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 
ปีละ 1 คร้ัง

เด็กและ
เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิต
ทีดี่และได้รับ
การคุ้มครอง
สวัสดิการ
อยา่งทัว่ถงึ

ส้านักปลัด

11 โครงการครอบครัวอบอุ่น
  ชุมชนเขม้แขง็

เพือ่จดักจิกรรมให้
ครอบครัวได้มีการ
ท้ากจิกรรมร่วมกนั

ครอบครัวแกนน้า 30
 ครอบครัว

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมาก
ขึ้นเกดิความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

175



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

12 โครงการพฒันาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้สภาเด็กและ
เยาวชนต้าบล
หนองหลุม

สภาเด็กและเยาวชน 
21 คน

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

ส้านักปลัด

260,000   270,000   325,000   280,000   280,000    -  -  - 

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ้านวน   12   โครงการ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการแห่เทียนพรรษา เพือ่จดักจิกรรมแห่
เทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเขา้พรรษา

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สืบสาน
ประเพณีวัน
เขา้พรรษา 
ท้านุบ้ารุง
ศาสนา

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น

เพือ่จดักจิกรรม
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
 ประเพณีท้องถิ่น

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การสืบสาน
ประเพณีจาก
รุ่นสู่รุ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

177



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอาย(ุวันกตัญญู)

เพือ่จดังาน
ประเพณีสงกรานต์

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนร่วม
รักษาประเพณี
 และแสดง
ความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ

กองการศึกษา

4 โครงการแขง่ขนักฬีา
ต้านยาเสพติด

เพือ่จดัการแขง่ขนั
กฬีาต้านยาเสพติด

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 120,000   120,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ตระหนักถงึ
โทษของส่ิง
เสพติด

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

178



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการจดังานประเพณี
แขง่ขนัเรือยาวจงัหวัด
พจิติร ชิงถว้ย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้
ส้านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
พจิติรในการ
ด้าเนินการจดังาน
ประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัด
พจิติร

จดังานประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัดพจิติร 
ชิงถว้ยพระราชทานฯ 
ช่วงต้นเดือนกนัยายน

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเทีย่ว
เขา้มา
ท่องเทีย่วใน
จงัหวัดพจิติร
มากขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการจดังาน
สงกรานต์ สรงน้้าพอ่ปู ุ
บูชาหลักเมืองและยอ้น
รอยประวัติศาตร์เมือง
เกา่พจิติร

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้
ส้านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
พจิติรในการ
ด้าเนินงาน

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเทีย่ว
เขา้มา
ท่องเทีย่วใน
จงัหวัดพจิติร
มากขึ้น

กองการศึกษา

        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการจดักจิกรรม
ขบวนรถบุปผาชาติ 
(ขบวนแห่กจิกรรมถวาย
ดอกบัว)เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพอ่เพชร  
และสมโภชเมืองพจิติร

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย
ในการด้าเนินงาน

ประชาชน 4 ต้าบล 15,000     15,000     15,000     100,000   15,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเทีย่ว
เขา้มา
ท่องเทีย่วใน
จงัหวัดพจิติร
มากขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการกฬีาต้านยาเสพ
ติด(หนองหลุมเกมส์)

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้กบั
โรงเรียนในพืน้ที่
ต้าบลหนองหลุม
ในการจดัการ
แขง่ขนักฬีา

นักเรียนในเขตต้าบล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

นักเรียนเวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน์และ
มีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการแขง่ขนักฬีา - 
กรีฑาต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลระดับอ้าเภอ
อ้าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่ใช้เป็น
ค่าใช้จา่ยในการ
ด้าเนินการ

นักเรียนในเขตต้าบล
และอ้าเภอวชิรบารมี

62,500     62,500     62,500     62,500     62,500     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

นักเรียนใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์
และมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

352,500   352,500   432,500   517,500   432,500   รวมจ้านวน   9   โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการปูองกนัและลด
อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพือ่ต้ังด่านอ้านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

พืน้ทีต้่าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดอบุัติเหตุ
บนท้องถนน

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการปูองกนัและลด
อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่ต้ังด่านอ้านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์

พืน้ทีต้่าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดอบุัติเหตุ
บนท้องถนน

ส้านักปลัด

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกนัภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.)

เพือ่จดัการ
ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.พร้อมจดัซ้ือ
เคร่ืองแต่งกาย
ส้าหรับปฏิบัติหน้าที่

สมาชิก อปพร.ต้าบล
หนองหลุม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การปฏิบัติ
หน้าทีอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02 

183



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
การปูองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

เพือ่จดัอบรมให้
ชุมชนมีความ
พร้อมในการ
บริหารจดัการสา
ธารณภัยของชุมชน

ประชาชนทีอ่าศัยอยู่
ในพืน้ทีเ่ส่ียงกบัการ
เกดิอทุกภัย จ้านวน 
60 คน

10,000     10,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ชุมชนมีความ
พร้อมในการ
ปูองกนัภัยพบิัติ
 ลดความ
เสียหายเมื่อ
เกดิสาธารณ
ภัยขึ้น

ส้านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมความรู้
การปูองกนัภัยและการ
ระงับอคัคีภัยเบือ้งต้นใน
สถานศึกษา

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ปูองกนัภัยและการ
ระงับอคัคีภัย
เบือ้งต้น

โรงเรียน 7 แห่ง และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 
แห่ง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

นักเรียนมี
ความรู้เบือ้งต้น
เกี่ยวการระงับ
อคัคีภัย

ส้านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัภัยและการ
ระงับอคัคีภัยแกป่ระชาชน

เพือ่ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัภัยและ
การระงับอคัคีภัย
แกป่ระชาชน

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส้านักปลัด

7 โครงการอบรมวินัยจราจร เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองวินัย
จราจร และสร้าง
จติส้านึกความ
ปลอดภัยให้แก่
ผู้เขา้ร่วมอบรม

นักเรียนในเขตต้าบล
หนองหลุม

-           -           10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้เขา้ร่วมอบรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกบั
กฎหมายจราจร
 มีจติส้านึกทีดี่
 และลดการ
เกดิอบุัติเหตุ

ส้านักปลัด

140,000   140,000   160,000   160,000   160,000    -  -  - 

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ้านวน   7   โครงการ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก1 โครงการปกปูองสถาบัน 

ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

เพือ่จดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ให้มี
จติส้านึกและ
ทัศนคติทีดี่ต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
กจิกรรมส้าคัญที่
เกี่ยวกบัสถาบัน
ของชาติ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันส้าคัญ
ของชาติ

ส้านักปลัด

2 โครงการตามรอยเท้าพอ่
ในดวงใจ

เพือ่ด้าเนิน
โครงการกจิกรรม
ตามพระราชด้าริ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันส้าคัญ
ของชาติ

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล
    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการจดัท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพือ่จา้งเหมา
จดัท้าแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิ์น

แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

-           -           400,000   -           -           อบต.หนอง
หลุมสามารถ
จดัเกบ็รายได้
ต่างๆได้อยา่ง
ครบถว้น

อบต.หนอง
หลุมสามารถ
จดัเกบ็รายได้
และมี
ฐานขอ้มูล
ส้าหรับการ
บริหารงาน
ด้านต่างๆได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง 
กองช่าง

4 โครงการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ขา่วสารของ
 อบต.หนองหลุม

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย
ต่อ อายเุมน และ
ค่าพืน้ทีใ่นการ
จดัเกบ็ขอ้มูล ค่า
เชื่อมโยงฐานขอ้มูล

เว็บไซต์ อบต.หนอง
หลุม

40,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
เขา้ถงึขอ้มูล
ของ อบต.
หนองหลุมได้
ง่ายขึ้น

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัท้า
แผนพฒันาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและต้าบล
 จดัประชุม
คณะกรรมการ
จดัท้าแผน และที่
เกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้แทนประชาคม 
สมาชิกสมา อบต.
หนองหลุม

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ผู้เกี่ยงขอ้งมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและให้
ความส้าคัญ
กบัแผนพฒันา
ท้องถิ่น

ส้านักปลัด

6 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพฒันาของ 
อบต.หนองหลุม 
อยา่งน้อยปีละ 2 
คร้ัง

คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้แทนประชาคม 
สมาชิกสมา อบต.
หนองหลุม

15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การรับรู้ถงึผล
การด้าเนินงาน
ด้านต่างๆของ 
อบต.หนอง
หลุมได้อยา่ง
รอบด้าน

ส้านักปลัด

        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการจดัท้ารายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

เพือ่จดัท้าหนังสือ
รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพฒันาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนอง
หลุม

หนังสือรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุม 
ปีละ 250 เล่ม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การรับรู้ถงึผล
การด้าเนินงาน
ด้านต่างๆของ 
อบต.หนอง
หลุมได้อยา่ง
รอบด้าน

ส้านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจดัท้า
แผนพฒันาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

เพือ่จดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและต้าบล
 ตลอดจนจดั
ประชุม
คณะกรรมการ
จดัท้าแผน และที่
เกี่ยวขอ้ง

ประชาชน 12 บ้าน 40,000     40,000     60,000     60,000     60,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

แนวทางพฒันา
เป็นไปตาม
เจตนารมณ์
ของประชาชน

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการการประเมิน
การปฏิบัติราชการและ
ประเมินความพงึพอใจ
ต่อการบริการ

เพือ่จดัประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ของท้องถิ่น

ประชาชน 12 บ้าน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
บริหารงาน
ของหน่วยงาน

ส้านักปลัด

10 โครงการจดัการเลือกต้ัง
นายก อบต. และสมาชิก
 อบต.

เพือ่จดัการเลือกต้ัง
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบริสุทธิ ์
ยติุธรรม

การเลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิก อบต.

300,000   300,000   300,000   30,000     30,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส้านักปลัด

        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิต์าม
ระบอบประชาธิปไตย

เพือ่จดักจิกรรมให้
ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไปใช้
สิทธิท์ุกระดับ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส้านักปลัด

12 โครงการสนับสนุนการ
จดัการเลือกต้ัง

เพือ่สนับสนุนการ
จดัการเลือกต้ัง 
ส.ส. ส.ว.และสภา
ท้องถิ่น

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     20,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการพฒันาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน

เพือ่จดัอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วน
ต้าบล พนักงานครู 
พนักงานจา้ง (ภารกจิ)
 ผู้น้าชุมชนและกลุ่ม
แม่บ้าน

250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ

ส้านักปลัด

14 โครงการส่ือกลาง
ประชาสัมพนัธ์และ
อ้านวยการของศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการซ้ือจา้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ต้าบลระดับ
อ้าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณให้กบั 
อบต.ในพืน้ที่
อ้าเภอวชิรบารมี 
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย
ของศูนย ์และเป็น
เจา้ภาพด้าเนินการ

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งอ้าเภอว
ชิรบารมี

40,000     40,000     -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

การจดัซ้ือจดั
จา้งของ อปท.
ในอ้าเภอว
ชิรบารมี
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
 ถกูต้อง

ส้านักปลัด

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ประชาชน

ประชาชนต้าบลหนอง
หลุม

             -                -        20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมาย

ส้านักปลัด

16 โครงการจดังานเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 3 
มิถนุายน

เพือ่อดุหนุน    
ทีว่่าการอ้าเภอ 
วชิรบารมีจดังาน
เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้
ฯ 
พระบรมราชินีนาถ
 3 มิถนุายน

ประชาชนต้าบลหนอง
หลุม

             -                -        10,000      10,000      10,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการจดังานกจิกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วันชาติและวันพอ่
แห่งชาติ 5 ธันวาคม

เพือ่อดุหนุน    
ทีว่่าการ    
อ้าเภอวชิรบารมี 
จดังานกจิกรรม
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 
วันชาติและวันพอ่
แห่งชาติ 5 
ธันวาคม

ประชาชนต้าบลหนอง
หลุม

-           -           10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

18 โครงการจดังานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพติร
 และวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม

เพือ่อดุหนุน    
ทีว่่าการ    
อ้าเภอวชิรบารมี 
จดังานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้
ฯ 
พระบรมราชินีนาถ
 ใน
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 
และวันแม่แห่งชาติ
 12 สิงหาคม

ประชาชนต้าบลหนอง
หลุม

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

19 โครงการจดังานเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
 ศรีสินธรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

เพือ่อดุหนุน    
ทีว่่าการ    
อ้าเภอวชิรบารมี 
จดังานเฉลิมพระ
เกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสิน
ธรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 
เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม

ประชาชนต้าบลหนอง
หลุม

10,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

20 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ห้องเกบ็ของวัสดุอปุกรณ์

เพือ่กอ่สร้าง
อาคารห้องเกบ็
ของวัสดุอปุกรณ์ 
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

อาคารห้องเกบ็ของ
วัสดุอปุกรณ์ กว้าง 5 
เมตร ยาว 7 เมตร สูง
 3.50 เมตร

-           350,000   -           -           -           ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

มีอาคารห้อง
เกบ็ของวัสดุ
อปุกรณ์ที่
เพยีงพอ

กองช่าง

21 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม 2 ขา้ง

เพือ่ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนอง
หลุม ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 2ขา้ง 
กว้าง 12 เมตร        
 ยาว 50 เมตร         
   สูง 4 เมตร

-           450,000   -           -           - ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

อาคาร
อเนกประสงค์
มีพืน้ทีใ่ช้สอย
มากขึ้น

กองช่าง

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

22 โครงการปรับปรุงประตู
ทางเขา้-ออก พร้อมร้ัวที่
ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุม

เพือ่ทาสีประตู
ทางเขา้-ออก 
พร้อมร้ัวทีท่้าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนอง
หลุม

ทาสีประตูทางเขา้-ออก
 พร้อมร้ัวทีท่้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม

-           50,000     -           -           -           ปรับปรุง
ประตู
ทางเขา้-ออก 
พร้อมร้ัวทีท่้า
การ อบต. 
จ้านวน 1 แห่ง

ประตูทางเขา้-
ออก พร้อมร้ัว
ทีท่้าการได้รับ
การปรับปรุง
ให้ดี

ส้านักปลัด

23 โครงการปรับปรุงอาคาร
ทีท่้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหลุม

เพือ่ทาสีอาคารที่
ท้าการ พร้อมปูาย

ทาสีอาคารทีท่้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหลุม 
พร้อมปูาย

-           120,000   -           -           -           ปรับปรุง
อาคารทีท่้า
การ อบต. 
พร้อมปูาย 
จ้านวน 1  
หลัง

อาคารทีท่้าการ
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี 
พร้อมบริการ
ส้าหรับ
ประชาชน

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

24  โครงการบูรณาการ การ
ช่วยเหลือประชาชน 
อดุหนุนสถานทีก่ลาง 
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขต
อ้าเภอวชิรบารมี

เพื่อเปน็ศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยัที่อาจจะ
เกิดขึ้น ตลอดจน
ประสานงานกับ
คณะกรรมการและ
ส่วนราชการอื่นๆใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพ
ชีวติสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพกิารใน
พื้นที่ และการ
ปอูงกันโรคติดต่อที่
ต้องเฝูาระวงัทาง
กฏหมาย

สถานทีก่ลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขต
อ้าเภอวชิรบารมี

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
ลดจ้านวนลง

ประชาชนใน
พืน้ทีอ่้าเภอว
ชิรบารมีได้รับ
การช่วยเหลือ
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่ขึ้น

ส้านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

25 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานส่วน
ต้าบล พนักงานครูส่วน
ต้าบล และพนักงานจา้ง
ตามภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หลุม

เพือ่จดัการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนต้าบล
 พนักงานครูส่วน
ต้าบล และ
พนักงานจา้งตาม
ภารกจิของ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนอง
หลุม

พนักงานส่วนต้าบล 
พนักงานครูส่วนต้าบล
 พนักงานจา้งตาม
ภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล
หนองหลุม

-           15,000     15,000     15,000     15,000     จ้านวน
ผู้เขา้ร่วมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ้านวน
บุคลากรของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
หลุมทัง้หมด

บุคลากรของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
หลุมทัง้หมด มี
ความเขา้ใจใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
พร้อมทัง้น้า
หลักธรรมมา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์

ส้านักปลัด

965,000       1,970,000     1,450,000     780,000       780,000       รวมจ้านวน   25   โครงการ

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านต้น
ประดู่ หมู่ที ่1 ต าบล
หนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพจิติร -
 สายบ้านก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวัด
พจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 800 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 4,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

1,980,000   -          -           -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

201



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการงานซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยาง Para 
Asphalt Concrete 
(โดยวิธี PAVEMENT 
IN-PLACERECYCLING)
 ถนนลาดยาง รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พจถ.
96-005 สาย บ้าน
ห้วยห้าง หมู่ที ่8

เพื่อจ้างเหมาซ่อม
สร้างผิวทางลาด
ยาง Para Asphalt
 Concrete        
(โดยวิธี PAVEMENT 
IN-
PLACERECYCLING)

ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา
 0.04 เมตร  หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
18,400 ตารางเมตร
 ไหล่ทางขา้งละ 1 
เมตร

2,463,000   -          -           -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง 600
 เมตร

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

202



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก3 โครงการกอ่สร้าง

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่

บ่อบาดาลและเคร่ือง
สูบน้ าดิบ ระบบ
กรองบาดาลขนาด 
10 ลูกบาศกเ์มตร 
โรงสูบน้ าดี พร้อม
เคร่ืองสูบน้ าดี  หอถงั
สูง ขนาด 30 
ลูกบาศกเ์มตร ระบบ
ฆ่าเชื้อโรคด้วย
สารละลายคลอรีน 
และท่อเมนจา่ยน้ า

-          -          2,300,000    -          -          จ านวน
ประปาทีไ่ด้
กอ่สร้าง 
จ านวน 1  
แห่ง

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
ส าหรับ
อปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

203



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง และ
ระบบกรองประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที ่7 บ้าน
ไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน 
ตามแบบแปลน
ของ อบต.

ประปาหมู่บ้าน  1 
แห่ง

-          -          2,300,000    -          -          ประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมี
น้ าสะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง และ
ระบบกรองประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที ่11 
บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน 
ตามแบบแปลน
ของ อบต.

ประปาหมู่บ้าน  1 
แห่ง

-          2,300,000   -           -          -          ประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมี
น้ าสะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

204



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านต้น
ประดู่ หมู่ที ่3 - เนินง้ิว
 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 1,500 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 6,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-          -          -           2,880,000   -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

205



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านยาง
นกกระทุง(วิมานพรหม)
  หมู่ที ่6 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 4,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-          -          1,920,000   -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

206



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6 - 
สายเอเชีย 117 ต าบล
หนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 4,750 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-          2,517,000  -           -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายเอเชีย 117 -
 บ้านยางนกกระทุง 
หมู่ที ่6 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

800,000 800,000 800,000 900,000 -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

10 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม - หมู่ที ่4 
บ้านป่าสักต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

500,000 500,000 650,000 -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายเอเชีย 117 -
 ถนนสายบ้านบัวยาง 
หมู่ที ่9ต าบลหนองหลุม
 อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 1,700 
เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

12 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ที ่10 บ้าน
โนนไร่ - หมู่ที ่8 บ้าน
ห้วยห้าง ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

500,000 500,000 650,000 -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2561 
(บาท)

  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที1่0 บ้าน
โนนไร่ ต าบลหนองหลุม
 อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 4,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-          1,920,000   -           -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

14 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านเหนือ
พฒันา หมู่ที1่2 - สาย
หนองนางนวล ต าบล
หนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพจิติร

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความ
ยาว 1,500 เมตร  
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 6,000 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพ
พืน้ที่

-          2,880,000   -           -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2561 

(บาท)
  2562 
(บาท)

  2563 
(บาท)

  2564 
(บาท)

  2565 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านโนนไร่
 หมู่ที ่10 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร เชื่อมต่อ 
บ้านวังปลาทู หมู่ที ่11
 ต าบลก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวัด
พจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

-          -          4,000,000   -          -          จ านวนความ
ยาวของถนน
ทีไ่ด้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

รวดเร็ว ใน
การคมนาคม

ขนส่ง

กองช่าง

6,943,000   12,117,000 13,320,000  4,480,000   -              รวมจ านวน  15  โครงการ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรลูกสูบ
ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 

ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
ดับเบิล้แคบ

787,000    -            -            -            -        ส่านักปลัด

2 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือ
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊มี
หน่วยประมวลผลกลาง
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core)

16,000      -            -            -            -        ส่านักปลัด

3 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือเคร่ือง
ท่าลายเอกสาร

เคร่ืองท่าลายเอกสาร
แบบท่าลายคร้ังละ 20 
แผ่น ขนาดกระดาษที่
ยอ่ยไม่กว้างกว่า 4 

มิลลิเมตร

32,000      -            -            -            -        ส่านักปลัด

4 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน         เพือ่จดัซ้ือ      
    ตู้เหล็ก  2 บาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
มือจบัชนิดบิด มีแผ่น

ปรับระดับ 3 ชิ้น

5,500        -            -            -            -        ส่านักปลัด

5 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพน่
หมอกควัน

เคร่ืองพน่หมอกควัน 
จ่านวน 1 เคร่ือง

-            -            59,000      -            -        ส่านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7 8,500        -            -            -            -        ส่านักปลัด

7 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แยกส่วน ขนาด 

36,000 บีทีย ูจ่านวน 
1 เคร่ือง

-            47,000      -            -            -        ส่านักปลัด

8 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือ
เคร่ืองโทรสาร

เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 1 

เคร่ือง

18,000      -            

-            -            

-        ส่านักปลัด

9 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้บุนวม           เกา้อี้บุนวม      
     จ่านวน 30 ตัว

12,000      6,000        
-            -            

-        ส่านักปลัด

10 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน      เพือ่จดัซ้ือ     
เกา้อี้ส่านักงาน

       เกา้อี้ส่านักงาน     
 จ่านวน 1 ตัว

3,000        -            
-            -            

-        ส่านักปลัด

11 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะพบั
อเนกประสงค์

โต๊ะพบัอเนกประสงค์
ขนาด 60*180*75 
ซม. จ่านวน 20 ตัว

-            12,000      12,000      -            -        ส่านักปลัด

12 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะท่างาน
 พร้อมเกา้อี้

โต๊ะท่างาน พร้อมเกา้อี้ -            4,500        -            -            -        ส่านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส่านักงาน
 เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ

ท่างานพร้อมเก้าอี้
 โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้
ประเภทอ่านวยการ

5,000      -          -          -           -        ส่านักปลัด

14 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ
ท่างานพร้อมเก้าอี้

 โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้
ประเภทปฏิบัติการ

3,500      -          -          -           -        ส่านักปลัด

15 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้
ท่างาน

 เก้าอี้ท่างานประเภท
ปฏิบัติการ

-          3,500       -          -           -        ส่านักปลัด

16 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน

 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน -          5,500       -          -           -        ส่านักปลัด

17 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน

 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน -          5,500       -          -           -        ส่านักปลัด

18 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร ทรงเต้ีย

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรง
เต้ีย

-          5,500       -          -           -        ส่านักปลัด

19 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

       เพือ่จดัซ้ือ       
โต๊ะหินออ่น

โต๊ะหินออ่น -          4,000 -          -           -        ส่านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส่านักงาน
       เพือ่จดัซ้ือ       

โต๊ะหินออ่น
โต๊ะหินออ่น -          4,000 -          -           -        ส่านักปลัด

21 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองตัด
หญ้า

เคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้
แขง็

-          9,500       -          -           -        ส่านักปลัด

22 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แยกส่วน ขนาด 

24,000 บีทีย ูจ่านวน 
1 เคร่ือง

-            -            -            32,400      -        ส่านักปลัด

23 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่จดัซ้ือทีน่อน ทีน่อนขนาด 3.5 ฟนุ 
จ่านวน 2 ผืน

-            -            -            4,000 -         ส่านักปลัด

24 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็ก  2 
บาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
มือจบัชนิดบิด มีแผ่น

ปรับระดับ 3 ชิ้น

5,500        -            -            -            -        กองคลัง

25 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือชุดรับแขก ชุดรับแขก จ่านวน 1 ชุด 15,000      -            -            -            -        กองคลัง

26 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือ
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊มี
หน่วยประมวลผลกลาง
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core)

16,000      -            -            -            -        กองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน         เพือ่จดัซ้ือ      

  พดัลมติดผนัง
พดัลมติดผนังขนาด 18

 นิ้ว จ่านวน 2 ตัว
4,000        -            -            -            -        กองคลัง

28 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

 เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ
ท่างานพร้อมเก้าอี้

 โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้
ประเภทอ่านวยการ

5,000      -          -          -           -        กองคลัง

29 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส่าหรับงานส่านักงาน

-          16,000     -          -           -        กองคลัง

30 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก
 พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์

-          4,300       -          -           -        กองคลัง

31 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน         เพือ่จดัซ้ือ      
  พดัลมติดผนัง

พดัลมติดผนังขนาด 18
 นิ้ว จ่านวน 10 ตัว

20,000      -            -            -            -         กอง
การศึกษา

32 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน         เพือ่จดัซ้ือ      
     พดัลมต้ังโต๊ะ

        พดัลมต้ังโต๊ะ      
   จ่านวน 4 เคร่ือง

-            8,000        -            -            -         กอง
การศึกษา

33 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน          เพือ่จดัซ้ือ     
    ชั้นวางโทรทัศน์

      ชั้นวางโทรทัศน์    
 จ่านวน 2 ตัว

-            10,000      -            -            -         กอง
การศึกษา

34 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือเตียง
พยาบาลส่าหรับ ศพด.

  เตียงพยาบาลส่าหรับ 
ศพด.จ่านวน 3 เตียง

15,000      -            -            -            -         กอง
การศึกษา

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 แผนงาน

การศึกษา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน  เพือ่จดัซ้ือโต๊ะพบั

เอนกประสงค์
โต๊ะพบัอเนกประสงค์
ขนาด 60*180*75 

ซม. จ่านวน 6 ตัว

-            9,000        -            -            -         กอง
การศึกษา

36 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็
เอกสารทรงเต้ียแบบ 

 2 บาน

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารทรง
เต้ีย แบบ 2 บาน 
จ่านวน 4 หลัง

22,000      -            -            -            -         กอง
การศึกษา

37 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือชั้นเกบ็
เอกสารของ ศพด.วัด

หนองหลุม

      ชั้นเกบ็เอกสาร     
 จ่านวน 1 หลัง

-            6,000        -            -            -         กอง
การศึกษา

38 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือชั้นเกบ็
เอกสารกองการศึกษา

      ชั้นเกบ็เอกสาร     
 จ่านวน 1 หลัง

6,000        -            -            -            -         กอง
การศึกษา

39 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/
 ชนิด LED สี แบบ 

Network

-            12,000      -            -            -         กอง
การศึกษา

40 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้ท่างาน เกา้อี้ท่างานประเภท
อ่านวยการ

-          5,000       -          -           -        กอง
การศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 แผนงาน

การศึกษา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน         เพือ่จดัซ้ือ      

   พดัลมติดผนัง
พดัลมติดผนัง ขนาด 18

 นิ้ว จ่านวน 6 ตัว
-          -          12,000    -        กอง

การศึกษา
42 แผนงาน

การศึกษา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองชั่ง
น้่าหนักแบบดิจติอล

เคร่ืองชั่งน้่าหนักแบบ
ดิจติอล จ่านวน 3 เคร่ือง

-          -          15,000    -        กอง
การศึกษา

43 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหินออ่น          โต๊ะหินออ่น      
    จ่านวน 4 ชุด

-          -          16,000    -        กอง
การศึกษา

44 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เพือ่จดัซ้ือตู้ยาสามัญ
ประจ่าบ้าน

ตู้ยาสามัญประจ่าบ้าน 
จ่านวน  1  ตู้

-          -          2,000      -        กอง
การศึกษา

45 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ือง
ส่ารองไฟฟา้

     เคร่ืองส่ารองไฟฟา้  
    ขนาด 800 VA    

จ่านวน 3 เคร่ือง

-          -          7,500      -           -        กอง
การศึกษา

46 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพือ่จดัซ้ือ
รถจกัรยานยนต์

รถจกัรยานยนต์ขนาด 
120 ซีซี เกยีร์ธรรมดา

-            51,000      -          -           -        กองช่าง

47 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือจอภาพ
แบบ LCD

จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 

21.5 นิ้ว

4,000        -            -            -            -        กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
บัญชคีรุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 แผนงาน

บริหารทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน  เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก

เก็บเอกสาร ทรงเต้ีย
ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ทรง

เต้ีย
-          5,500       -          -           -        กองช่าง

49 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จดัซ้ือเคร่ือง
ส่ารองไฟฟา้

เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA

-          2,500       -          -           -        กองช่าง

50 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุก
ติดต้ังเครนไฮโดรลิก 
พร้อมกระเช้าซ่อม

ไฟฟา้

รถบรรทุกติดต้ังเครน
ไฮโดรลิก พร้อมกระเช้า

ซ่อมไฟฟา้

-          -          -          2,500,000     -        กองช่าง

1,003,000    236,300 123,500       2,536,400     -            -        รวมจ านวน   50   โครงการ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่  ๔ 
   การติดตามและประเมนิผล  

 

 



 
 

๒๒๑ 
 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมนิผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนพัฒนานั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

๒๒๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         หนองหลุม 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 



 
 

๒๒๓ 
 

  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก
มากขึ้น 
  ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้   

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

 ๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

 ๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

 ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

-------------------------------------------------------------- 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนี้  ตลอดจนใช้
เป็นแนวทางเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แล้ว
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562  วันที่  14  มิถุนายน 
พ.ศ.2562   

 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
โทรศัพท์ 0-5669-2111  หรือเว็บไซต์ www.nonglum.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
            (นายชอบ  ถาวร) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 

 


