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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของต 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 
 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม    
มีคลองกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ
แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓8 องศาเซลเซียส     
ร้อนจัด 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 และบ้านโนนปุาแดง 
หมู่ที่ 2 มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุดประมาณ  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  คิดเป็นร้อยละ 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 ขอความ
ร่วมมือผู้นํา  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ    
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อบต.หนองหลุมก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้านในเขต อบต.หนองหลุม ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ 
อบต.หนองหลุมจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ อบต.
หนองหลุมสามารถดําเนินงานไดต้ามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา อบต.หนองหลุม นอกจากนี้   อบต.หนองหลุมได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.หนองหลุม  พนักงาน อบต.หนองหลุม  อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้นํากลุ่มต่างๆ  และโครงการอ่ืนๆ 
สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา อบต.หนองหลุมให้เจริญ
ทัดเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และ อบต.หนองหลุม มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ  
มีอัตรากําลังพนักงานจํากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

      2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 เป็น องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหลุม  อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อมา วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (ปัจจุบันคือ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ) พระราชทานนามว่า “วชิร
บารม”ี เป็นอําเภอเทิดพระเกียรติ อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตําบลหนองหลุมจึงได้มาอยู่ในเขตปกครอง
ของอําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  มีพ้ืนที่   54.82   ตารางกิโลเมตร หรือ  34,265   ไร่   ระยะห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอวชิรบารมีมาทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ประมาณ 33 กิโลเมตร  (วัดจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม)  
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   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา   จังหวัดพิษณุโลก  
   ทิศใต ้  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 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
หนองหลุมทั้งตําบลเป็น 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 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 

จ านวนประชากร ชาย หญิง รวม 

พ.ศ. 2560 2,728 2,900 5,628 

พ.ศ. 2561 2,726 2,893 5,619 

พ.ศ. 2562 2,706 2,912 5,618 

พ.ศ. 2563 2,704 2,903 5,607 

พ.ศ. 2564 2,686 2,871 5,557 

    จากข้อมูลจํานวนประชากรในตําบลหนองหลุมย้อนหลัง 5 ปี จะพบว่าจํานวนประชากรในแต่ละปี
มีอัตราลดลง โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจํานวนประชากรก็อาจจะมีจํานวนลดลงอีก เนื่องจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนเลือกท่ีจะแต่งงานอายุมากข้ึนและมีบุตรน้อยลง 

 

               3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
                     จํานวนประชากรจําแนกตามช่วงวัย ณ เดือนมีนาคม  2564 

ช่วงวัย ชาย หญิง รวม 

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
(0 – 5 ปี) 

123 136 259 

กลุ่มเด็กวัยเรียน 
(6 – 14 ปี) 

317 284 601 

กลุ่มวัยรุ่น/ นักศึกษา 
(15 – 21 ปี) 

238 254 492 

กลุ่มวัยท างาน 
(22 – 59 ปี) 

1,514 1,567 3,081 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

494 630 1,124 
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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     
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหลุม คือ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ใหก้ับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564 

สถานศึกษา 
สังกัด อบต.
หนองหลุม 

สังกัด สพฐ. สังกัด สพม. 
การศึกษา

ตามอัธยาศัย 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม     

- จํานวนห้องเรียน      1     ห้อง    
- จํานวนนักเรียน     16     คน    
- จํานวนครู      1      คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก      -       คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
     1      คน    

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง     
- จํานวนห้องเรียน       1    ห้อง    
- จํานวนนักเรียน      16    คน    
- จํานวนครู       -      คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก       1     คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
      1     คน    

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลุม     
- จํานวนห้องเรียน       1    ห้อง    
- จํานวนนักเรียน      17    คน    
- จํานวนครู       1     คน    
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก        -     คน    
- พนักงานจ้างเหมา 

 
      1     คน    
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 สถานศึกษา สังกัด อบต.
หนองหลุม 

สังกัด สพฐ. สังกัด สพม. การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา     
2.1 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี     

- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       106  คน   
- จํานวนครู        9   คน   

2.2 โรงเรียนวัดโนนปุาแดง     
- จํานวนห้องเรียน          8  ห้อง   
- จํานวนนักเรียน        52   คน   
- จํานวนครู          4   คน   

2.3 โรงเรียนวัดหนองหลุม     
- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       63    คน   
- จํานวนครู         4    คน   

2.4 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)     
- จํานวนห้องเรียน         9   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       46    คน   
- จํานวนครู        4     คน   

2.5 โรงเรียนบ้านบัวยาง     
- จํานวนห้องเรียน        6    ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       15    คน   
- จํานวนครู        4     คน   

2.6 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง     
- จํานวนห้องเรียน         8   ห้อง   
- จํานวนนักเรียน       31    คน   
- จํานวนครู         4    คน   

3.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา     
     โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม     

- จํานวนห้องเรียน        14   ห้อง  
- จํานวนนักเรียน      414    คน  
- จํานวนครู        29    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  ผู้ปกครองไมส่ามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การ
ออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหลุม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อ
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.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     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
ประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนทําให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็น
น้ําประปาสําหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหลุม ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาให้
ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดําเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   

   5.4 โทรศัพท์ 
   โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน  ๑๓  แห่ง 

   5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
   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. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไหล่โก 
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 ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น 

1. งานมาตุ้มโฮมไทดํา 
                งานมาตุ้มโฮมไทดํา จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานวัฒนธรรม

หนา้ที่ว่าการอําเภอวชิรบารมี อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายในงานมาตุ้มโฮมไทดํา ซึ่งหมายความว่า  
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การรวมพลังหรือการรวมกลุ่มของชาวไทดํา จะมีประชาชนที่มีเชื้อสายไทดําจากหลายจังหวัด ประชาชนใน
พ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ที่สนใจจะแต่งกายด้วยชุดไทดําหรือเสื้อผ้าโทนสีดําเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้
ภายในงานยังมีการจัดให้มีการ “กินแลง” หมายถึงการรับประทานอาหารร่วมกันแบบชาวไทดํา และการแสดง
แสง สี เสียงที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทดํา โดยการจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกเชื้อ
สายเกิดความปรองดองกัน อีกท้ังยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย 

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    
ยาวหนึ่งคืบเศษ ใช้เศษผ้าหลากสี สายนิยมฟั่นด้วยฝูายและให้เย็บกลึงให้ติดทั้ง 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 
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   โดยชนเผ่าไทย ไทยสยามและจีนในอดีตจะอาศัยอยู่บริเวณเมืองแถง ซึ่งปัจจุบันคือเมืองเดียน
เบียนฟู อยู่ในเขตเวียดนามเหนือ เป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีลักษณะเป็น
แอ่งคล้ายกระทะอยู่ระหว่างหุบเขา ทําให้ลัทธิบางประการที่คล้ายกัน  

   7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   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 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความม่ันคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความม่ันคงท่ี
มีอยูํในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับสํวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ 
4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได๎แกํ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ         
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคตผํานการ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใน
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศไทย
สามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลกควบคูํไปกับการ
ยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได๎ในคราวเดียวกัน  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

   1) การเกษตรสร๎างมูลคําให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลคํา และ
ความหลากหลายของสินค๎าเกษตร 

             2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต 

             3) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ  
                 การทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มี  
                 คุณภาพสูง 

   4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร๎างพื้นฐานทางกายภาพในด๎าน 
       โครงขํายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํ 
       ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขํงขันและมี      
       อัตลักษณ์ชัดเจน 

 (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด๎าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอ
สังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย 
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 มุํงเน๎นผู๎เรียนให๎

มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา 



 
 

๑๔ 
 

4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให๎ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่นมารํวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท าเพ่ือสํวนรวม  การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึงโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

 (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง 3 
ด๎าน อันจะน าไปสูํความยั่งยืนเพ่ือคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริงโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่

เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
สํวนรวม”  โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่
ในการก ากับหรือในการให๎บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎
อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และ



 
 

๑๕ 
 

โปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึก
ในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียง
เทําท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว 
โปรํงใส 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาประเทศ 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ 
6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําท่ีจ าเป็น 
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติเป็นสํวนส าคัญในการถํายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสูํแผนระดับตําง ๆ ซึ่งได๎ค านึงถึงประเด็นรํวมหรือประเด็นตัดข๎ามยุทธศาสตร์และการ
ประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแตํละแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติให๎มีความสอดคล๎องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด๎วย สถานการณ์และแนวโน๎มที่เก่ียวข๎องของแผน
แมํบท เปูาหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการ ซึ่งแบํงชํวงเวลาออกเป็น 4 ชํวง ชํวงละ 5 ปี รวมทั้งก าหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติวํา 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยํางตํอเนือ่งสังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมี
คุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวมแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน
รวม 23 ฉบับ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให๎บรรลุ
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในปี 2580 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ความมั่นคง 
 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
 ประชาชนอยูํดี กินดี และมีความสุขข้ึน 

การรักษาความสงบภายในประเทศ/
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง/การพฒันา
ศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบตํอความมัน่คง
ของชาติ/การบูรณาการความรํวมมือ
ด๎านความมั่นคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและ
มิใชํภาครัฐ/การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม 

การต่างประเทศ 
 การตํางประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให๎ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 
ความรํวมมือด๎านความมั่นคงระหวําง
ประเทศ/ความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ
และความรํวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวํางประเทศ/การพฒันาที่



 
 

๑๗ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
สอดคล๎องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหวํางประเทศ/การ
สํงเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก/การ
ตํางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 

การเกษตร 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรอัตลักษณ์พื้ นถิ่ น/ เกษตร
ปลอดภัย/เกษตรชีวภาพ/เกษตรแปร
รูป/เกษตรอัจฉริยะ/การพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ

บริการ 
 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน/อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร/อุตสาหกรรม
และบริการดิจิทลั ข๎อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ/์อุตสาหกรรม
ตํอเนื่องจากการพัฒนาระบบ
คมนาคม/อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ/        การพัฒนาระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหํง
อนาคต 
 

การท่องเที่ยว 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด๎านการทํองเที่ยวตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น 
 รายได๎จากการทํองเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
 ความสามารถทางการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และ
วัฒนธรรม/การทํองเที่ยวเชงิธุรกิจ/
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย/การทํองเทีย่ว
ส าราญทางน้ า/การทํองเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค/  การพัฒนาระบบ
นิเวศการทํองเที่ยว 

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความ
เจริญทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนําอยูํ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ แหลํงโบราณคดี 

 ชํองวํางความเหลื่อมล้ าระหวํางพื้นที่ลดลง 

การพัฒนาเมืองนําอยูํอัจฉริยะ/การ
พั ฒ น า พื้ น ที่ เ มื อ ง  ช น บ ท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศน์อยํางยั่งยืน 
 



 
 

๑๘ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 
 ความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น โครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์/โครงสร๎างพื้นฐาน
ด๎านพลังงาน/โครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
ดิจิทัล 
 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 ผู๎ประกอบการในทุกระดับเป็นผู๎ประกอบการยุคใหมํที่มีบทบาทตํอระบบ

เศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
การสร๎างความเข๎มแข็ง
ผู๎ประกอบการอัจฉริยะ/การสรา๎ง
โอกาสเข๎าถึงบริการทางการเงิน/การ
สร๎างโอกาสเข๎าถึงตลาด/การสรา๎ง
ระบบนิเวศน์ที่เอ้ือตํอการด าเนิน
ธุรกิจของผู๎ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอํม
ยุคใหมํ 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได๎รับการยกระดบั 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/การพัฒนาพืน้ที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต๎/การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน

ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม และการเสริมสร๎างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี/
การสร๎างคํานิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ/การใช๎สื่อ
และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงั
คํานิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล ทั้งด๎าน

รํางกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
พัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพ
มนุษย์/การพฒันาเด็กตั้งแตํชํวงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย/การพัฒนา
ชํวงวัยเรียน/วยัรุํน/การพฒันาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน/การ
สํงเสริมศักยภาพผู๎สงูอาย ุ
 



 
 

๑๙ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การพัฒนาการเรียนรู้ 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

 คนไทยได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21/การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยูํดีเพิ่มขึ้น การสร๎างความรอบรู๎ดา๎นสุขภาวะ

และการปูองกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ/การใชช๎มุชน
เป็นฐานในการสรา๎งสภาพแวดลอ๎มที่
เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี/การพฒันา
ระบบบริการสุขภาพที่ทนัสมัย
สนับสนนุการสร๎างสุขภาวะที่ดี/การ
กระจายบริการสาธารณสุขอยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ/การพัฒนาและ
สร๎างระบบรับมือและปรับตัวตํอโรค
อุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ศักยภาพการกีฬา 
 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด๎วย

กีฬา 
การสํงเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาขั้นพื้นฐานให๎กลายเป็นวิถชีวีิต 
และการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสวํน
รํวมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา 
และนนัทนาการ 

พลังทางสังคม 
 ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

 
การเสริมสร๎างทุนทางสังคม/      
การรองรับสังคมสูงวัยเชงิรุก 

เศรษฐกิจฐานราก 
 รายได๎ของประชากรกลุํมรายได๎น๎อยเพิ่มขึ้นอยํางกระจายและอยํางตํอเนื่อง การยกระดั บศั กยภาพการ เป็น

ผู๎ ป ระกอบการธุ รกิจ /การสร๎ า ง
สภาพแวดล๎อมและกลไกที่สํงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

 



 
 

๒๐ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
 คนไทยทุกคนได๎รับการคุ๎มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน การคุ๎มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐาน

และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ/มาตรการแบบเจาะจง
กลุํมเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาเฉพาะ
กลุํม 

การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 สภาพแวดล๎อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยํางยั่งยืน การสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบน

สังคมเศรษฐกิจสีเขียว/การสร๎างการ
เติบโตอยํางยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล/การสรา๎งการเติบโตอยําง
ยั่งยืนบนสงัคมที่เป็นมิตรตํอสภาพ
ภูมิอากาศ/การจัดการมลพิษทีม่ี
ผลกระทบตํอสิง่แวดล๎อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให๎
เป็นไปตามมาตรฐานสากล/การ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศ 

การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
 ความมั่นคงด๎านน้ าของประเทศเพิ่มขึ้น 
 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ เพิ่มขึ้น ในการใช๎น้ าอยํางประหยัดและสร๎าง

มูลคําเพิ่มจากการใช๎น้ า 
 แมํน้ าล าคลองและแหลํงน้ าธรรมชาติได๎รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให๎มี

ระบบนิเวศที่ดี 

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุํมน้ าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดา๎นน้ า
ของประเทศ/การเพิ่มผลิตภาพของ
น้ าทั้งระบบ ในการใชน๎้ าอยําง
ประหยัด รู๎คุณคํา และสร๎าง
มูลคําเพิ่มจากการใชน๎้ าให๎ทัดเทยีม
กับระดับสากล/การอนุรักษ์และฟื้นฟู
แมํน้ าล าคลองและแหลงํน้ าธรรมชาติ
ทั่วประเทศ 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด๎วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช๎ 

การพัฒนาบริการประชาชน/การ
บริหารจัดการการเงินการคลัง/การ
ปรับสมดลุภาครัฐ/การพฒันาระบบ
บริหารงานภาครัฐ/การสร๎างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ/การปราบปรามการทุจริต 



 
 

๒๑ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือให๎ทุกภาคสํวนได๎ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ

อยํางเทําเทียมและเป็นธรรม 
 การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปรํงใส เป็นธรรม 

ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 

การพัฒนากฎหมาย/การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด๎าน

โครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
 มูลคําการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพิ่มข้ึน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎าน
เศรษฐกิ จ /กา รวิ จั ย และพัฒนา
นวัตกรรม ด๎านสังคม/การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อม/
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด๎าน
องค์ ความรู๎ พื้ น ฐาน/ด๎ านปั จจั ย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได๎ก าหนดทิศทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดที่ส าคัญ 4 
ประการ ได๎แกํ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience เปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือมุํงสูํวัตถุประสงค์
หลักของแผนพัฒนาคือการ “พลิกโฉม” ประเทศไทย สูํ “สังคมก๎าวหน๎า เศรษฐกิจสร๎างมูลคําอยํางยั่งยืน” 
 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสูํ“เศรษฐกิจสร๎างคุณคําสังคมเดินหน๎าอยําง
ยั่งยืน”(Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่องด๎วยเปูาประสงค์ที่ต๎องการให๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ท าหน๎าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุํงเน๎นได๎อยํางชัดเจน การก าหนดกรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุํงเน๎นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่ล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสูํHi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการได๎แกํ 1) เศรษฐกิจ
มูลคําสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (High Value-Added Economy)2) สังคมแหํงโอกาสและความเสมอภาค
(High oportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)  
 โดยภายใต๎องค์ประกอบในแตํละด๎าน ได๎มีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบํงบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุํงหวังจะ ‘มี’ หรือต๎องการจะ ‘ขจัด’ ในชํวงระยะเวลา 5 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท๎อนประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญตํอการพลิกโฉมประเทศสูํการ
เป็นHi-Value and Sustainable Thailand  ภายในปี  2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด๎าน 
และ หมุดหมายมีดังนี้ 
 



 
 

๒๒ 
 

 
 

ที่มา :ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด๎านสินค๎าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคําสูง มุํงเน๎นการสร๎าง
มูลคําของสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร๎างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู๎ประกอบการเกษตร 

หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการ
ทํองเที่ยวให๎เป็นการทํองเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ิมการพึ่งพานักทํองเที่ยวในประเทศและกระจายรายได๎สูํพ้ืนที่ และ
บริหารจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในทุกมิติ 

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก โดยสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการ
เดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสูํการผลิตยานยนต์ไฟฟูา พร๎อมกับการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูา รวมถึงการสร๎างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให๎ผู๎ใช๎รถยนต์เปลี่ยนมาใช๎ยานยนต์ไฟฟูา 

หมุดหมายที่4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง มุํงเน๎นการสร๎างมูลคําจาก
สินค๎าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได๎เปรียบ รวมถึงการสร๎างเสริมขีดความสามารถด๎านการวิจัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 

หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในหํวงโซํอุปทานของภูมิภาค โดยให๎ความส าคัญกับการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมและโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากตํางประเทศ 

หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นศูนย์กลางด๎านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 
มุํงเน๎นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร๎างระบบนิเวศท่ีเหมาะสม ทั้งในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให๎อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสูํ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือให๎อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงหรือสํงข๎อมูลถึงกันได๎ 



 
 

๒๓ 
 

2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แขํงขันได๎ โดยผลักดันการพัฒนาศักยภาพของ SMEs สูํการเป็นผู๎ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับ
หํวงโซํมูลคําโลก และปรับเปลี่ยนการแขํงขันทางการค๎าให๎เป็นธรรมส าหรับ SMEs 

หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่นําอยูํ ปลอดภัย เติบโตได๎อยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญ
กับการสํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ โดยการสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร๎างความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ๎มครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก๎ไขปัญหาความยากจนข๎ามรุํนแบบมุํงเปูาที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความ
ต๎องการของครัวเรือนยากจน ทั้งในด๎านการสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการชํวยเหลือให๎เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนได๎รับการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการจัดความค๎ุมครองทางสังคมที่
เพียงพอตํอการด ารงชีวิตแกํคนไทยทุกชํวงวัย 

3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ให๎ความส าคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากรโดยการใช๎น๎อย ใช๎ซ้ า น ากลับมาใช๎ใหมํ พร๎อมทั้งการน าขยะหรือวัสดุเหลือใช๎
กลับมาสร๎างมูลคํา รวมถึงการเรํงลดก๏าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ปลํอยก๏าซเรือนกระจกสูง 

หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได๎แกํ การสร๎างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุํงเน๎นการปูองกันภัยโดยใช๎
แนวทางธรรมชาติ เชํน การฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ า และการสร๎างแหลํงเก็บกักน้ าขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย 

4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหํง

อนาคต โดยสนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอยํางเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะที่สอดคล๎องกับบริบทของโลกยุคใหมํ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให๎ตรงความต๎องการ
ของภาคการผลิตเปูาหมาย 

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยยกระดับ
ภาครัฐให๎มีสมรรถนะสูงและคลํองตัว สามารถก๎าวสูํการเป็นภาครัฐดิจิทัลอยํางเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิก
กฎหมายที่ไมํจ าเป็นและเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ 

 
4. แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

 4.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1) ทิศทางการพัฒนาภาค   มุํงสูํการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุ

ภูมิภาค และเติบโตอยํางยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดีวิถี
ชีวิตยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนา 4 C ได๎แกํ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง โดย
การสร๎างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร๎างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสูํการเป็นสินค๎าและบริการสร๎างสรรค์
Connect สร๎างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในสํวนของระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร๎างสรรค์ และกลุํมผู๎คนสร๎างสรรค์ Clean พัฒนาตามแนว



 
 

๒๔ 
 

วิถีใหมํ (New Normal) บนฐานการเติบโตอยํางยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การดูแลความสะอาดของ
เมือง และการใช๎พลังงานสะอาด โดยค านึงถึง Care ที่ให๎ความส าคัญอยํางตํอเนื่องกับการดูแลผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

2)  เป้าหมายรวม 
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ของภาคเหนือลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) แนวทางการพัฒนา 

3.1) พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหมํ เชียงราย ล าพูน พิจิตร (1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของ
เมือง การพัฒนายํานสร๎างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร๎างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมโครงสร๎างพ้ืนฐานส าคัญ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อตํอการลงทุน
ของภาคเอกชน (2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ระยะแรกมุํงให๎ความส าคัญกับกลุํมอุตสาหกรรมที่เป็น 
Creative Original ซึ่งเป็นกลุํมศิลปะต๎นฉบับเชิงสร๎างสรรค์ ได๎แกํ (1) กลุํมอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม (2) กลุํมอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี(3) กลุํมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุํม 
Digital Content โดยการสร๎างมูลคําเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู๎ประกอบการ การสร๎าง
เครือขํายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และกระตุ๎นให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ผลักดันให๎น าแนวคิดและองค์ความรู๎ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในกิจกรรมสร๎างสรรค์ (3) สํงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร๎างการรับรู๎โดยสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสร๎างสรรค์ระดับนานาชาติ
เพ่ือสร๎างจุดขายของพ้ืนที่ การสํงเสริมชํองทางการขายสินค๎าสร๎างสรรค์ที่หลากหลาย การสํงเสริมการ
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ประชาสัมพันธ์และสร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎บริโภคและคนในพ้ืนที่รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวและการบริการ
ที่เก่ียวข๎อง และเข๎ารํวมเครือขํายเมืองสร๎างสรรค์ตํางประเทศ 

3.2) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง     
(1) สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตํอยอดสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับ
ชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ๎านที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์
เชิงพาณิชย์ (2) สํงเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช๎ในกระบวนการผลิตสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สํงเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให๎เป็นเกษตรอัจฉริยะ (3) พัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพตลอดหํวงโซํคุณคําในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลําง เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 3.3) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ ได๎แกํ กลุํมทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกลุํมทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุํมทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(MICE) และกลุํมธุรกิจบริการสุขภาพโดยเน๎นการพัฒนา (1) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและรูปแบบบริการด๎านการ
ทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ และสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎อยํางยั่งยืน โดยการยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวและบริการรูปแบบใหมํที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวํางการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
สูํอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพให๎มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุํมธุรกิจอ่ืนในหํวงโซํคุณคําการทํองเที่ยว     
(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด๎านการทํองเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวและก าหนดกลุํม
นักทํองเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทํองเที่ยว สนับสนุนการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพการให๎บริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
ให๎มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสํงเสริมการเชื่อมโยงเครือขํายด๎านการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3.4) เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเอื้อต่อการอยู่อาศัย  (1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคูํกับการเป็นเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเมือง พัฒนาเครือขํายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมืองอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอยํางยั่งยืน  (2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของภาค พัฒนาโครงขํายเส๎นทางและระบบขนสํงยํอยที่เชื่อมตํอกับระบบหลักของประเทศและอนุ
ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และแนวตะวันออก-ตะวันตกซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  

3.5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  (1) แก๎ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะด๎านอาชีพแกํคนยากจนให๎ตรง
กลุํมเปูาหมายเพ่ือสร๎างโอกาสในการเพิ่มรายได๎ให๎เพียงพอตํอการด ารงชีวิต โดยใช๎ฐานข๎อมูลด๎านความยากจน
ที่มีอยูํ และสํงเสริมการเข๎าถึงบริการภาครัฐให๎ครอบคลุม อาทิ บริการด๎านการศึกษา และสาธารณสุข         
(2) พัฒนาผู๎สูงอายุสูํการเป็นผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุ 
สํงเสริมอาชีพและการมีงานทําตามศักยภาพของผู๎สูงอายุ รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและสนับสนุน
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การใช๎ภูมปิัญญาของผู๎สูงอายุในการพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชน (3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
ในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะเดิมให๎สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหมํ (Reskill)  

3.6) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้า พัฒนาระบบบริหารจัดการหน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและปุาไม๎ในพ้ืนที่ปุาต๎นน้ า โดยให๎
ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ าที่เสื่อมโทรมให๎มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสํงเสริมการปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาต๎นน้ า สร๎างฝายชะลอน้ า ปลูกพืชที่ชํวยอนุรักษ์ดินและน้ าปูองกันแก๎ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุา 
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในพื้นท่ี/สนับสนุนการสร๎างเครือขํายการดูแลรักษาปุา ประชาสัมพันธ์ให๎
ความรู๎และสร๎างจิตส านึกของประชาชนถึงความส าคัญของทรัพยากรปุาไม๎  (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าใน
ลักษณะนิเวศลุํมน้ า โดยพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให๎เกิดความสมดุล
ทั้งในด๎านการจัดหาและการใช๎ เพ่ืออุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ า การเกษตรกรรม และการ
อุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหลํงน้ าระดับตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ าอยํางทั่วถึง เรํงรัดการรักษา
พ้ืนที่ชุํมน้ าอยํางจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช๎ประโยชน์แหลํงน้ าอยํางยั่งยืน  (3) แก๎ไขปัญหาหมอกควัน โดย
สนับสนุนการประยุกต์ใช๎วิธีการด๎วยรูปแบบที่เกิดผลส าเร็จมาแล๎วในหลายพื้นท่ี และปรับให๎เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของชุมชน เน๎นการมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาจากทุกภาคสํวนในการแสวงหาความรู๎/เทคโนโลยีใหมํที่จะเป็น
ทางเลือกให๎เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร มีการจัดตั้งเครือขํายการเฝูาระวังในพื้นที่/การ
ลาดตระเวนเพื่อปูองปรามผู๎ลักลอบฝุาฝืนกฎหมาย และบังคับใช๎ข๎อกฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเข๎มงวด 
จริงจัง และรวดเร็ว  (4) ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมเมืองและชุมชน โดยจัดให๎มีระบบก าจัดขยะและน้ าเสียด๎วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การคัดแยกขยะที่ต๎นทาง ลดการเกิดขยะ การน าขยะกลับมาใช๎ซ้ าให๎เกิดประโยชน์ สํงเสริมการสร๎างรําง
กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ(พ.ศ. 2566 - 2570) ความเข๎าใจและความตระหนักรู๎ให๎กับประชาชนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมใช๎มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคูํกับมาตรการทาง
กฎหมายให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ  (5) เตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสนับสนุนองค์
ความรู๎การจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม สํงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู๎และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท๎าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 1) เป้าหมายการพัฒนา (Vision)   

“ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม แหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 2) ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลคําและนวัตกรรมการแปรรูป

ภายใต๎การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) สูํการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs) 



 
 

๒๗ 
 

 พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเน๎นคุณคําและยั่งยืน ได๎มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 เป็นศูนย์กลางการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 3) พันธกิจ (Mission) 

 พัฒนาการบริหารจัดการน้ า และสํงเสริมระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน พัฒนาผลผลิตและเพ่ิม
มูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐาน ครบวงจรด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพให๎เติบโตอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

 ยกระดับแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว ยกระดับให๎ได๎มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่
ยอมรับ   

 พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงโครงขํายโลจิสติกส์และสํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 4) ประเด็นการพัฒนา 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า การผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าเกษตร 
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สํงเสริมการตลาดด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดหํวงโซํอุปทาน 

 พัฒนาการทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับสูํสากล 
 สํงเสริมการค๎า การลงทุน โครงขํายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการพัฒนา

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของภูมิภาค 
 
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจติร (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี  
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐาน” 

 2) พันธกิจ (Mission) 
 เสริมสร๎างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให๎เติบโตอยํางมั่นคงจากฐานของชุมชน    

การพ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานความ

ปลอดภัยในระดับการสํงออกและการรองรับความม่ันคงทางอาหาร เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให๎มีศักยภาพการแขํงขันและพ่ึงตนเองได๎ 

 บริหารจัดการน้ า ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลกับการใช๎ประโยชน์ในการ
พัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให๎มีความอุดมสมบูรณ์
อยํางยั่งยืนรองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ 

 เสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สังคมแหํงการเรียนรู๎ และการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีความสันติสุข 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3) ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหลํงน้ าธรรมชาติ เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง/อุทกภัย และ

น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม 



 
 

๒๘ 
 

 รายได๎จากการทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2570 
 การจัดการขยะท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2570 
 การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและความสะดวกของ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมและยาเสพติด ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ตํอปี 

 4) จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP) จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ได๎ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข๎าเชิงนโยบายความ
ต๎องการของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยูํในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจน
ได๎ความต๎องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความส าคัญตํอภารกิจ ความเรํงดํวนตํอปัญหา ความ
เป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ตํอประชาชนและความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ จนท าให๎ได๎ความต๎องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของจังหวัดพิจิตร ประกอบด๎วย 
4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 SP1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีจุดเน้น ดังนี้
      จังหวัดพิจิตร มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ 
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีปัญหาเรื่องน้ าทํวมเป็นระยะ
เวลานานตํอเนื่อง เพราะปัจจุบันพื้นที่รับน้ าทางธรรมชาติจ านวนมากตื้นเขิน การเชื่อมตํอกันระหวํางห๎วย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติถูกท าลายจากการพัฒนาของเมือง ซึ่งหากได๎รับการแก๎ไขปัญหาเรื่องน้ าทํวมจะ
บรรเทาลง อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการให๎เหลือน้ าไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎งได๎มากข้ึน และปัญหาอีกด๎านหนึ่งที่
รุนแรงมากขึ้นและสมควรได๎รับการดูแลคือ การปลํอยสารเคมีจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสูํ
แหลํงน้ าธรรมชาติ  
 SP2 การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชมุชน 
ที่เข้มแข็งโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 สินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย์และสินค๎าการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น ท าให๎มีความชํวยเหลือผํานโครงการตําง ๆ ของหนํวยงาน 
ที่เก่ียวข๎องที่ได๎มาตรฐานโดยไมํใช๎สารเคมี จนสามารถลดต๎นทุนและเพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกรอยํางเป็น
รูปธรรมประกอบกับความต๎องการของตลาดที่มีเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับการเพ่ิมข้ึนของรายได๎ของ
ผู๎บริโภคในประเทศ ท าให๎ราคาไมํตกมากเหมือนข๎าวที่ใช๎สารเคมีท่ัวไป 
 SP3 การยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 การเสริมสร๎างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและชุมชนเข๎มแข็งเพ่ือสร๎างสังคมที่มีความสุข
ผํานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน รวมถึงสร๎างการมีสํวน
รํวมของทุกคนในการสร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง ปราศจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
 SP4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากมีประเพณี
และวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อ ได๎แกํ งานประเพณีแขํงขันเรือยาวชิงถ๎วยพระราชทาน ที่จัดติดตํอกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน งานประเพณีกลุํมชาติพันธุ์ ประกอบกับมีวัดที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก นักทํองเที่ยวนิยมเข๎ามาเพ่ือ
เคารพสักการะพระ ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน ารายได๎เข๎าจังหวัดผํานการ
ทํองเที่ยวในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม และให๎ความส าคัญกับการทํองเที่ยววิถี



 
 

๒๙ 
 

ใหมํ ที่มุํงเน๎นในประเด็นความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว (Safety) แหลํงทํองเที่ยวสะอาด (Clean) 
นักทํองเที่ยวไมํถูกเอารัดเอาเปรียบ (Fair) เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทํองเที่ยวยั่งยืน (Sustainability) 
 
 5) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพิจิตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1   การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

วัตถุประสงค์ 
 1. การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู แหลํงน้ าหลักและแหลํงน้ าสาขา แหลํงน้ าธรรมชาติ  
    ให๎เอ้ือประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาจังหวัดอยํางเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการเพ่ือรองรับภาค
     การผลิต เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. แหลํงน้ าธรรมชาติได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง/    
     อุทกภัย อุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอยํางถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหลํงน้ าเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอยํางเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการน้ า ดินและทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
     และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2    การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์
 1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถสร๎างงาน สร๎างรายได๎
     ให๎กับประชาชน 
 2. หมูํบ๎าน/ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช๎ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 2. รายได๎ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี 
 3. พื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยที่เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สํงเสริม สนับสนุนการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 
 2. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสูํประชาชนและชุมชน 
 3. สํงเสริมและสนับสนุนผู๎ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎ได๎มาตรฐาน 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3   การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค ์
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ประชาชนมีรายได๎จากการประกอบอาชีพอยํางพอเพียงและยั่งยืน 
 3. ประชาชนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการของภาครัฐได๎อยํางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
 4. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัด 
 5. ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี มีงานท าไมํน๎อยกวํา  
     ร๎อยละ 3 ตํอปี 
 2. เยาวชนและแรงงานได๎รับการพัฒนาเสริมสร๎างผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี 
 3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 10 ตํอปี 
 4. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 15 ตํอปี 
 5. โครงสร๎างพื้นฐานได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้ึน 
 6. อัตราการลดลงของคดีทางแพํงเก่ียวกับหนี้สินครัวเรือน (เชํน หนี้นอกระบบ สัญญากู๎ยืม  
     สัญญาค้ าประกัน) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี 
 7. อัตราที่ลดลงของผู๎ปุวยเรื้อรัง 7 กลุํมโรค 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร๎างสังคมที่มีคุณภาพ 
 2. เสริมสร๎างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร๎อย 
 3. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนสํงสาธารณะ    
     รองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัดและความเป็นเมือง 
 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนให๎ได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียมกัน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
                            ให้แก่ชุมชน 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกระดับและเพ่ิมมูลคําด๎านการทํองเที่ยวและบริการให๎เกิดความตํอเนื่องทั้งระบบ 
 2. เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี 
 2. จ านวนผู๎มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ 

 3. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎รองรับการทํองเที่ยว 
 4. พัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ และบริการด๎านการทํองเที่ยว 
 
 



 
 

๓๑ 
 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

1) วิสัยทัศน์ 
“เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

บนฐานชุมชนเข้มแข็งพอเพียง และเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน” 
 

เป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์บนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม  
เน๎นให๎ความส าคัญกระบวนการสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชนโดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

สร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของเมือง เปิดพ้ืนที่การเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ 
สร๎างระบบนิเวศและสภาพแวดล๎อมของเมืองให๎นําอยูํและยั่งยืน 

 

 
2) ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู

แหลํงน้ า และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของเมืองทั้งระบบ 
กลยุทธ์ 
1.1) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  การจัดการเพ่ือการเกษตร จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท 

จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล๎อม จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดการน้ าในเขตเมือง จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา    



 
 

๓๒ 
 

จัดให๎มีน้ าอยํางเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การ
ทํองเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร๎อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู๎ใช๎น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรม
สมัยใหมํ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิม
มูลคําการอนุรักษ์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

1.2) การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้้าเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
โดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมให๎มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาฟ้ืนฟู แหลํงน้ า และการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ เป็นเมืองที่นําอยูํส าหรับทุกคนพัฒนาสภาพแวดล๎อมของเมืองฟ้ืนฟูแมํน้ าสาย
หลักให๎สะอาด สวยงาม การจัดการน้ าเสีย การบริหารจัดการรํวมกันแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน รักษาแนว
แมํน้ าด๎วยการท าพนังกันตลิ่งพังและปรับปรุงถนนอยํางตํอเนื่องเชื่อมโยงถึงกันตลอดแนวแมํน้ า และพัฒนา
พ้ืนที่ริมแมํน้ าให๎เป็นที่พักผํอนหยํอนอารมณ์และท ากิจกรรมทางสังคมที่สุนทรีย์และสร๎างสรรค์  และฟ้ืนฟูแมํน้ า
ล าคลองและแหลํงน้ าธรรมชาติในทุกมิติ 

1.3) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความสมดุลระหวําง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม จัดการคุณภาพอากาศ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เพ่ือให๎เป็นเมือง
ที่มีสภาพแวดล๎อม ที่ดีสวยงาม สะอาด จัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมขยะชุมชน  การก าจัดขยะ ปรับปรุง
ฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัดขยะให๎ด าเนินการถูกต๎องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุํมพื้นที่เพ่ือจัดการขยะมูล
ฝอย จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัดการใช๎สารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชสํงเสริมให๎มีการลดและเลิกการใช๎สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภท
เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล๎อมในรูปแบบมาตรฐานสากล 

1.4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต๎องสํงเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคไปสูํการผลิตและการบริโภคอยํางยั่งยืน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหลํงที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหลํงที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม มุํงเน๎นการพัฒนาสภาพแวดล๎อมพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการทํองเที่ยวจัดการความรู๎และ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ และสร๎าง
คุณคําและมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์เชิง
สร๎างสรรค ์

กลยุทธ์ 
2.1) เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาและตํอยอดสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าเกษตร        

อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด๎วยการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ สํงเสริมเกษตรสุขภาพ สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต
เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พัฒนาและสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ สนับสนุน
การใช๎ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค๎าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ สํงเสริมการสร๎างมูลคําโดยการใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรตลอดหํวงโซํอุปทาน  รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปสินค๎าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคําเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล๎องกับความ



 
 

๓๓ 
 

ต๎องการของตลาดไปสูํการผลิตเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และการสร๎างตราสินค๎า สํงเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพ
การผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สํงเสริมกลุํมเกษตรกรรุํนใหมํทั้งกลุํม 
smart farmer และ Young Smart farmer ที่สามารถน าองค์ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎พัฒนาไปสูํรูปแบบฟาร์ม
อัจฉริยะและพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 
สนับสนุนสํงเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด๎านตํางๆ อาทิ สํงเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให๎มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องและเข๎มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพและการ
จัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอยํางเหมาะสม สร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนาการให๎เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน 
ชุมชน ท๎องถิ่น สนับสนุนให๎ชุมชนท าการเกษตรของท๎องถิ่น สํงเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสร๎างเสถียรภาพด๎านรายได๎ของเกษตรกรและประชาชน พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ และ
การเฝูาระวังและเตือนภัยสินค๎าเกษตร สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบวงจร สํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข๎าถึงองค์ความรู๎และ
เทคโนโลยีด๎านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข๎อมูลสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค๎า
และผลิตภัณฑ์ และสํงเสริมด๎านการตลาดสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช๎เทคโนโลยีและ
เครื่องมือตําง ๆ ในการสํงเสริมและขยายตลาดสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบตําง ๆ โดยการใช๎
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการพัฒนาด๎านโลจิสติกส์การเกษตร  

2.2) การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเรียนรู้ สร๎างสรรค์คณุคําสินค๎าและบริการการทํองเที่ยว มุํงเน๎น
การใช๎องค์ความรู๎และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด๎านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต เพื่อสร๎างคุณคําให๎กับสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต๎องการ
นักทํองเที่ยว และสร๎างทางเลือกของประสบการณ์ใหมํ ๆ ให๎กับนักทํองเที่ยวสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมให๎กับ
สินค๎าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาปัจจัย
แวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาตํอยอดสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว 
เสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยว
โดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของเมืองและของดีในชุมชน และการพัฒนาระบบนิเวศการทํองเที่ยว พัฒนาปัจจัย
แวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวและการจัดการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับการทํองเที่ยวไทย  

 2.3) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได๎แกํ แหลํงเรียนรู๎เชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญ วิถีชีวิตชุมชนลุํมน้ าหลักของเมือง สินค๎า
ชุมชน อาหารพื้นถ่ินและกลุํมชาติพันธุ์ เพื่อน ามาสร๎างสรรค์คุณคําและมูลคําผํานองค์ความรู๎ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหมํ ๆ ให๎กับนักทํองเที่ยว ที่เป็นรูปแบบการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ อาทิ การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การทํองเที่ยวโดยชุมชน การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทํองเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการทํองเที่ยวที่เปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎ามวัฒนธรรม ได๎มีประสบการณ์ตรงรํวมกับเจ๎าของพ้ืนที่ผํานการลงมือปฏิบัติ อันจะน าไปสูํ
ความชื่นชมและเข๎าใจในจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันก็ได๎พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร๎อมกัน  

2.4) ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด๎วยนวัตกรรม ให๎
ความส าคัญกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากฐานเกษตรและทุนทางสังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํ อาทิ ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์



 
 

๓๔ 
 

ส าหรับผู๎สูงอายุ  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น craft และผลิตภัณฑ์อาหาร Functional Food & food craft โดยให๎เน๎น
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางบูรณาการตลอดทั้งหํวงโซํมูลคํา พร๎อมทั้ง
สํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัด และสํงเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช๎ประโยชน์ ตลอดจนฐานข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
รวมทั้งพัฒนาและสํงเสริมการค๎า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง 

เป้าประสงค์: ประชาชนทุกกลุํมวัยได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข๎าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐ         

กลยุทธ์ 
3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  สํงเสริมอาชีพ

เสริมสร๎างองค์ความรู๎และพัฒนาทักษะให๎กับกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย เพื่อยกระดับสูํการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจโดย
สร๎างโอกาสและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและความรู๎ ทั้งทางด๎านเทคโนโลยี และการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให๎สามารถมีคุณภาพสามารถแขํงขันได๎ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์
ความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นรํวมกับองค์ความรู๎ที่สร๎างขึ้นใหมํมาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่
ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สินอยํางยั่งยืน โดยการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทางการเงินให๎กับประชากรที่มีรายได๎น๎อยผํานการสํงเสริมการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสนับสนุนแหลํงทุนเน๎นสํงเสริมการรวมกลุํมในรูปแบบที่มีโครงสร๎างกระจายรายได๎ ทั้งวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาชํองทางการตลาดและเครือขําย เพื่อให๎เกิดการจัดการกลไก
การตลาดครบวงจรในรูปแบบการค๎าที่เป็นธรรม 
  3.2) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่
สามารถสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติของประชากรทุกชํวงวัย ทุกเพศสภาพ และทุก
กลุํม ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความค๎ุมครองทางสังคมขั้นต่ าให๎ทุกชีวิตให๎สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคสํวนรํวมกันรับผิดชอบและการสร๎างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุก
กลุํมเปูาหมาย พัฒนาระบบและกลไกในการให๎ความชํวยเหลือกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ ความชํวยเหลือเป็น
พิเศษได๎ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน สนับสนุนให๎มีการพัฒนาและน าระบบข๎อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการ 
จัดสวัสดิการและสร๎างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคสํวน 

3.3) การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร๎างความรอบรู๎ด๎านสุขภาวะการปูองกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดีการสํงเสริมให๎ชุมชน
เป็นฐานในการสร๎างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร๎างสุข
ภาวะที่ดีสํงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ โดยจัดพ้ืนที่ส าหรับเด็ก เยาวชน คนรักสุขภาพ และนักกีฬา เพ่ือจัด
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ รวมถึงฝึกฝนและพัฒนาทักษะด๎านกีฬา เพ่ือการแขํงขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด๎านสุขภาพ  ตลอดจนสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือขําย
ด๎านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและสร๎างระบบรับมือและปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 

3.4) เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก สร๎างความตระหนักและสํงเสริมให๎ผู๎ที่จะเป็น
ผู๎สูงอายุในอนาคตได๎มีการเตรียมการให๎พร๎อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อม และเป็น
ผู๎สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได๎ และพ่ึงพาตนเองได๎ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ



 
 

๓๕ 
 

ผู๎สูงอายุ สํงเสริมการน าความรู๎ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดชํวงชีวิตของผู๎สูงอายุมาถํายทอดสูํ
คนรุํนหลัง เพื่อให๎เกิดการสืบสานและตํอยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมของผู๎สูงอายุเพ่ือท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถชํวยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว๎ซึ่ง
ศักยภาพและบทบาทในการสร๎างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการชํวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได๎
เชํนเดียวกับชํวงวัยอ่ืน ๆ 

3.5) สร้างระบบและกลไกในการแก้ปัญหาผลกระทบจาก Covid-19 ต่อประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง เรํงมาตรการในการแก๎ปัญหา จัดท าฐานข๎อมูล พัฒนาศักยภาพสํงการมีงานท า เข๎าถึงแหลํงทุนเพ่ือ
ใช๎ในการประกอบอาชีพโดยเร็ว รวมทั้งการสร๎างระบบและกลไกในการแก๎ปัญหาให๎ครอบคลุมทุกกลุํมท่ีได๎รับ
ผลกระทบ 

3.6)  เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ รวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร ์โดยมุํงเน๎นการปลูกจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี 
ในการแก๎ไขปัญหาด๎านความมัน่คงของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช๎หลักการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให๎
สามารถด าเนินการแก๎ไขรํวมกบัทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3.7) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุํงยึดแนวคิดการแก๎ไขปัญหายาเสพติดตั้งแตํ  ต๎น
น้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน การปูองกันยาเสพติดในแตํละกลุํมเปูาหมาย
อยํางเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังคํานิยมและองค์ความรู๎ที่เหมาะสม การปรับระบบนิเวศท่ีเหมาะสม 
โดยการเสริมสร๎างปัจจัยที่เอื้อตํอการไมํเข๎าไปยุํงเก่ียวกับยาเสพติดของแตํละกลุํมเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน   

3.8) การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา จัดให๎ประชาชน
มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็น แนวทาง โครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหา และพัฒนาในระดับชุมชน กลุํมคน กลุํม
อาชีพ และกลุํมความสนใจ เชํน สภาชุมชน สภาเครือขํายผู๎สูงอายุ สภาการกีฬา สภาผู๎ประกอบกิจการ
ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนและชุมชน สภาเครือขํายกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ ความคิดเห็น
และโครงการของแตํละสภาภาคประชาชน จะได๎รับการพิจารณาบรรจุเป็นแผนงานโครงการ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น สร๎างความเข๎าใจและยอมรับถึงคุณคําและความแตกตําง และสร๎างเปูาหมายรํวมหรือจุด
รํวมอยํางสร๎างสรรค์ เสริมสร๎างสังคมแหํงการให๎และชํวยเหลือกันและกันเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง สํงเสริมให๎มีระบบการสนับสนุนความเข๎มแข็งและ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และ 
   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ  

 เป้าประสงค์: เพ่ือพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู๎และเปิดพ้ืนที่การเรียนรู๎ของเมืองในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งปรับปรุงระบบ
นิเวศน์พ้ืนที่สาธารณะของเมืองที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และการใช๎ชีวิต 

กลยุทธ์ 
4.1 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ มุํงเน๎นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเกํง และมีคุณภาพ เสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนา



 
 

๓๖ 
 

และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อยํางเป็นระบบตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบ
และกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอด
ชํวงชีวิตโดยการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาชํวงวัยเรียน/
วัยรุํนชํวงวัยเรียน/วัยรุํน ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชํวงวัย
ท างานให๎มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล๎องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต๎องการของตลาดรวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํ  

4.2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสํงเสริมให๎จังหวัดพิจิตรมีคุณลักษณะส าคัญที่จะน าไปสูํการเป็นเมืองแหํงการ
เรียนรู๎ 6 ประการ ตามท่ีองค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute 
for Lifelong Learning - UIL) ได๎กลําวไว๎ ได๎แกํ 1. การสํงเสริมการเรียนรู๎ตั้งแตํพ้ืนฐานจนถึงอุดมศึกษา     
2.การสํงเสริมการเรียนรู๎ในครอบครัวและชุมชน  3.การอ านวยความสะดวกให๎มีการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน  4.การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่ทันสมัย  5.การสํงเสริม
คุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู๎ และ 6.การสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางเข๎มแข็ง  

4.3) การพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเมือง ออกแบบระบบการเรียนรู๎รูปแบบใหมํ 
พ้ืนที่การเรียนรู๎ที่หลากหลาย อาทิ จัดท าห๎องสมุดอัจฉริยะ Learning space, Library Park พัฒนาระบบการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต การวางโครงขํายพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายสร๎างสภาพแวดล๎อมของเมืองให๎เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎และพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

4.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลส้าหรับประชาชน  พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงขํายการสื่อสาร และปรับปรุงระบบนิเวศน์พ้ืนที่ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และการ
พัฒนาในทุกมิติของเมือง และสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาขีดความสามารถด๎านดิจิทัลให๎กับ
ประชาชน 

4.5) การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและองค์กรดิจิทัล พัฒนาองค์กร สูํความเป็นองค์กร
ทันสมัย มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพฉับไว ไมํซับซ๎อน เป็นองค์กรที่มีโครงสร๎างกระชับ ระบบการท างานเชื่อมโยง
ทั้งสายการบังคับบัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการท างานทั้งภายในหนํวยงานและระหวํางหนํวยงาน มี
เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีเครือขํายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให๎ทุกคนในองค์กรท างาน
รํวมกันอยํางมีความสุข  

4.6) พัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักสูํ
ความส าเร็จ มีการก าหนดต าแหนํง อัตราก าลังคน สมรรถนะ ฝีมือทักษะ ความสามารถของบุคลากร พร๎อม
ด๎วยแผนการฝึกอบรม เพื่อให๎ได๎ระดับมาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติตํอการท างานตํอเพ่ือนรํวมงาน และการท างานเป็นทีม เน๎นการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสูํบุคลากรดิจิทัล 

 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อน้าไปสู่
     เมืองท่ีน่าอยู่ ม่ันคงและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ : มุํงพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตรให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และรองรับการยกระดับทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งมุํงเน๎นการพัฒนาระบบนิเวศของเมือง ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล๎อม
และพัฒนาเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเมือง สูํการเป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 5.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติให้ครอบคลุมทุก
พื้นทีมุ่ํงพัฒนาความพร๎อมของโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบวงจรทั้งโครงสร๎างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมโครงสร๎างพื้นฐานด๎านระบบคมนาคมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รวมถึงความพร๎อมของ
โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสํงเสริมโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎ตามหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 5.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเชื่อมโยงภาคการ
ผลิต ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการให๎สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร๎างมูลคําให๎สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต 
พร๎อมท้ังสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําของสินค๎าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด๎าน  
โลจิสติกส์ท่ีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันด๎วยการลดต๎นทุน
เพิ่มผลิตภาพ และสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจได๎อยํางยั่งยืน  
 5.3) พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่การพฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเมืองโดยใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อยกระดับระบบ
บริหารจัดการเมืองในมิติตําง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสํง การเพิม่ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิง่แวดล๎อม การใช๎ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง 
โดยให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข๎อง 
 5.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและระบบบริการสาธารณะให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ 
และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ มุํงสํงเสริมการพัฒนา ปรับปรุงความพร๎อมของโครงสรา๎ง
พื้นฐานทางสังคมและระบบบริการสาธารณะให๎สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สํงเสริมศักยภาพของประชาชน
อยํางเต็มรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎อยํางครอบคลุม รองรับการพฒันาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ การสํงเสริมมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ ท้ังภาคธรุกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การบริการ 
การทํองเท่ียว ระบบโลจิสติกส์ฯลฯ  
 5.5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด๎วยการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร๎อมด๎านการจัดการสาธารณภัยบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให๎มีมาตรฐานเอกภาพ
รองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมํได๎ครอบคลุมทุกมิติ  เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอยํางยั่งยืนด๎วยการพัฒนาระบบและ
มาตรการในการฟื้นฟูท่ีดีและปลอดภัยกวําเดิม  และขับเคลื่อนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
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3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรใน

ภาพรวม ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการพัฒนาในทุกมิติ 
โดยเน๎นให๎ความส าคัญการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และการเกษตรนวัตกรรมและสร๎างสรรค์ พัฒนาตํอยอด
ทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมจากฐานการเกษตรและวัฒนธรรม และเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
คุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
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4.5 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 
 1. วิสัยทัศน์ 

 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึง
สภาพการณ์ของท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

         “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน” 

  2. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข๎มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การเสริมสร๎างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

    พอเพียงอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เป้าประสงค์ 
1. มีแหลํงน้ าต๎นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก๎ไขปัญหาน้ า

ทํวมในฤดูน้ าหลาก 
2. สิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการด ารงชีวิต มีพื้นท่ีปุาที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได๎เพียงพอกับการด ารงชีพพ่ึงพาตนเองได๎ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุํน สังคมอยูํเย็นเป็นสุขอยํางยั่งยืน 
5. แก๎ไขปัญหา ตอบสนองความต๎องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจตํอการ

บริการของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต๎การมีสํวนรํวมของประชาชน 

4. ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ตํอปี 
2. การใชํจํายเงินเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยลดลงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ตํอปี 
3. มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไมํน๎อยกวําร๎อยลํะ 5 ตํอปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร๎อยละ 20 ตํอปี  
6. เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ร๎อยละ 20 ตํอปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจร๎อยละ 90   

5. ค่าเป้าหมาย  
     1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
     2.  มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
     3.  ประชาชนมีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
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     4.  มีแหลํงเรียนรู๎ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  

6. กลยุทธ์ 
 1. กํอสร๎าง ปรับปรุง และพัฒนาแหลํงน้ า ให๎มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎สมดุล 
 3. สร๎างงาน สร๎างอาชีพ ให๎แกํชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 4. กํอสร๎าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุง โครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐาน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกชํวงวัย ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ และสํงเสริมสุขภาพพลานามัยให๎แกํประชาชน 
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. สํงเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู๎ให๎หลากหลาย 
 10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด๎านการเมือง การบริหารราชการ           
       การกระจายอ านาจ  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให๎มีประสิทธิภาพ 
 12. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการ    
      บริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง  โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

 แผนงาน 
  ๑) แผนงานการเกษตร 
  ๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๔) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสาธารณสุข 
  ๗) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการศึกษา 
  10) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  11) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุมมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

เปา้ประสงค์  
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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9. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 9.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุมได๎ใช๎การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มคีวามพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการ

         พัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานครบถ๎วน 

      มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดิน
        หมายเลข  117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก   

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
      มีแหลํงเก็บน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการเกษตรกรรม 4 แหํง ได๎แกํ หนองสกัด  หนองวัง

         ส าโรง  หนองตาเฟ่ือง  บึงละมาน 
      ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ 

         ข๎าว  อ๎อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  1  โรงเรียน  สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
   มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6 โรงเรียน  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ

         ประถมศึกษา 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม 
      มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม กับ

        สวํนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
      ผู๎น าชุมชนและประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมขึ้น  ท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
      องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

         สาธารณะและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
      มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลําง (พิจิตร) 
      มีประเพณขีองชาติพันธุ์ไทยทรงด าท่ีมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดํน

        ของชุมชนและเป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย 
      มีวัด   6  แหํง    
      หมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม มีหอกระจายขําว 

       ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
     มีการให๎บริการด๎านการสื่อสารของบริษัท ทีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

        โทรศัพท์ไร๎สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล๎าน กองทุนแมํของ

       แผํนดิน ฯลฯ 
      มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนวัยท างาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและตํางจังหวัด 
      ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยําง

          เดียวท าให๎ขาดรายได๎ 
      ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

          ของกลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
      ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอก

         ฤดูกาล 
      ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  มีโรงงานในพ้ืนที่ แตํรองรับแรงงานได๎

         น๎อย        

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดพิจิตร   สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบล

         หนองหลุม ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

        เศรษฐกิจ 
      ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี การปฏิรูป ระบบ

         ราชการท าให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือให๎เพียงพอในการบริหารจัดการ

        ท๎องถิ่น 

๔)  ข้อจ้ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม เป็นขนาดกลาง  มีงบประมาณ

           จ ากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจ
           หน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถํายโอนฯ  
           ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณที่ได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการ

           บริหารงาน 
      การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให๎การปฏิบัติงาน 

           เกิดความลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
      การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการ 

           แก๎ปัญหาได๎  ต๎องอาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎
           ยากมาก 
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   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหลุม ได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    
  (๑)  การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
    ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  สามารถจ้าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร๎อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ ๑๐๐  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎  เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ และขาดงบประมาณในการด าเนินการ  จะด าเนินการได๎ก็
ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  รวมไปถึงของบประมาณจากภายนอก เชํน 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อบจ.พิจิตร ฯลฯ  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ก็ได๎ตั้ง
งบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกัน
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไป 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุมมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นมีขนาดพ้ืนที่กว๎างและไมํมีบ๎าน
ประชาชนอาศัยอยูํ  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม  และชํวงฤดูแล๎งประชาชนใช๎ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร จึงท าให๎เกิดปัญหาไฟฟูาตกและดับเป็นบางชํวง จึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกัน  การ
แก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ก็ได๎ตั้งงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสํวนนี้ไว๎แล๎ว ด าเนินการแบบคํอยเป็นคํอยไปเนื่องจากต๎องใช๎งบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
ได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม ให๎มอบให๎กับหมูํบ๎านบริหารจัดการกันเอง สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า และไมํมีแหลํงน้ าดิบในการผลิตประปาต๎องขอใช๎จาก
พ้ืนที่อ่ืนท าให๎มีคําใช๎จํายมาก  ประปาของหมูํบ๎านยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎อง
ใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ยังไมํประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให๎ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   

 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน
ครัวเรือนที่มีปัญหาเป็นจ านวนมาก  ที่ยังต๎องการความชํวยเหลือในการซํอมแซมที่อยูํอาศัย การแก๎ปัญหาคือ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ได๎มีโครงการบ๎านพอเพียงชนบท และงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูของ 
อบจ.พิจิตร  แตํงบประมาณมีจ ากัดถ๎ามีงบประมาณที่มากกวํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ก็จะ
ด าเนินการให๎ได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   
 



 
 

๔๕ 
 

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํท าการเกษตร ร๎อยละ  ๗๐ เชํน ข๎าว อ๎อย  มัน

ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได๎จากสัตว์เลี้ยงไมํมาก  คนอายุ 
๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได๎ และที่ไมํรายได๎มี ๑๖ คน  ผู๎สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร๎อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได๎  ถ๎าเปรียบเทียบอัตราการวํางงานทั้งจังหวัด ร๎อยละ ๐.๙๗  ถือวําอัตราการวํางงานของประชากรในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม มีอัตราที่ต่ ากวํามาก  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่  แตํปัญหาก็คือ รายได๎เฉลี่ยต่ ากวําคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตํอปี  ร๎อยละ  ๗๕  ไมํมีการเก็บออม 
สาเหตุเป็นเพราะวําราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  คําครองชีพสูง  มีเงินแตํซื้อของได๎น๎อยลง  ประชากรมี
พ้ืนที่ในการทางเกษตรบางสํวนในที่ที่มีน้ าทํวมเป็นประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งชํวง มีพ้ืนที่ในการท า
การเกษตรน๎อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม  ได๎แก๎ไขปัญหา
โดยจัดโครงการสํงเสริมอาชีพ  เพ่ือให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุํม
อาชีพในชุมชน  แตํการพัฒนาด๎านนี้ยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์เทําที่ควร  เนื่องจากกลุํมอาชีพตํางๆ ยังขาด
ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการและความรู๎ด๎านการตลาด   

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

         จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางจังหวัด  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมมํีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 

       ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
       จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  ไขมันในเส๎น
เลือด  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหลุม และหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยําง
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐานน๎อย
มาก  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม พยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา   

            ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร๎อยละ ๙๙  อําน  เขยีน
ภาษาไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร๎อยละ  ๑๐๐ ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได๎
เรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  ๙๙  ด๎านการศึกษาอยูํใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถท่ีจะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล



 
 

๔๖ 
 

หนองหลุม  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
หับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และรํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน     

          ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  และประชากรบางรายที่
ไปรํวมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด๎วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ให๎ความรํวมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะตํางๆ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอํุน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหลุม คือ จัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวน ทุกฝุาย ทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎
เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค
แดนซ ์ งานประเพณี  เป็นต๎น 

  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามี มีหลายครัวเรือน  ที่ไมํมีการปูองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ที่สามารถด าเนินการได๎ตาม
อ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด    ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก รวมทั้งได๎ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํ
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุนแรง  
แตํจะไมํให๎เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งท่ีมีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่อง
ที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม จะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจ
หน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎              

  ด้านยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร 
วชิรบารมี ได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหลุม มีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับ
ความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ที่ชํวยสอดสํองดูแล
อยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่
เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจาก
อ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม ก็ได๎ให๎
ความรํวมมือมาโดยตลอด   

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม สํวนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย  
ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศท่ีไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ พื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ท าการเกษตรแตํไมํมีแหลํง
น้ าขนาดใหญํและอยูํนอกเขตชลประทาน  ต๎องอาศัยน้ าดิบจากน้ าใต๎ดิน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอ
ฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ า ส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  
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เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  เพ่ือปูองกันปัญหามลพิษจึงได๎ท า  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวัน
ส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมูํบ๎านให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎
เป็นชุมชนนําอยูํ  

ด้านการเมือง – การบริหาร 
          องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุมได๎จัดตั้งในเขต อบต.หนองหลุม  มีทั้งหมด  12  หมูํบ๎าน  แตํละ
หมูํบ๎านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหมูํละ 2 คน มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํละ 1 คนผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหมูํละ 2 
ยกเว๎นหมูํที่ 7 มีผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 3 คน  ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างของ อบต.หนองหลุม 
ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี  เชํน  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หลุม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล  3,163   คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,273  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗4.02  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุม 3,431 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,27๗ คน  
คิดเป็นร๎อยละ  80.๒2  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎าย
ออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  
โดยเฉพาะ การเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาของ อบต.หนองหลุมคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ท่ี
มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดขึ้น อบต.หนองหลุมก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นหมูํบ๎านในเขต 
อบต.หนองหลุม ในการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองหลุม  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ อบต.หนองหลุมจัดขึ้น 
มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สํงผลให๎ อบต.หนองหลุมด าเนินงาน
ตามความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับและมีสํวนรํวมในการพัฒนา อบต.หนองหลุม นอกจากนี้   
อบต.หนองหลุมได๎จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา อบต.หนองหลุม  พนักงาน 
อบต.หนองหลุม  อสม. ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎น ากลุํมตํางๆ  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อ
น าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับมาพัฒนา อบต.หนองหลุมให๎เจริญเทียบเทํากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ่ืนๆ และ อบต.หนองหลุม มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานจ ากัด ไมํเพียงพอ
ตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ 
 

  9.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหลุมนั้น  ได๎ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค - บริโภคยัง
ไมํพอเพียงและยังไมไํด๎
มาตรฐาน 
 

- แหลํงน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

- ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยาํงพอเพียง 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทางและ 
ที่สาธารณะยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองหลุม 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ๎
 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไมํเพยีงพอ เกิด
การอุดตัน สํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 

- ราง/ทํอระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได๎
สะดวก ไมํอุดตัน ไมํ
สํงกลิ่นเหม็นกํอความ
ร าคาญ 
 

๔) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารสํวนต าบลยังไมํ
สามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากยังขาดงบประมาณ  
 

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคม 
ที่เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ โรคระบาด โรคตดิตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

ในพื้นทีไ่มํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  โรคระบาด  
โรคตดิตํอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรัง แนวโน๎มที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดัน ไขมันในเส๎นเลือด 
เป็นต๎น 

- ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผูป๎ุวย 

 

 
 



 
 

๔๙ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) น้ าเสียจากชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 
 

- ลดปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให๎หมด
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมมํั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได๎รับความเดือนร๎อน
เรื่องที่อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับความชํวยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
มั่นคงแข็งแรง  
 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึน 
ท าให๎เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ๎านเรือน 
ท าให๎เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

- ควบคุมการกอํสร๎าง
อาคารบ๎านเรือน 
การพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมํเกิด
ปัญหาจากการ
กํอสร๎างอาคาร 
 

ประชาชนบางครัวเรือน
อุปโภค-บริโภคน้ าที่ยังไมํ
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชํน 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไมํได๎
คุณภาพ มตีะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมํได๎รับการศึกษา
ตํอในระดับทีสู่งกวําขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลําเรยีน 

๒) เด็กและผูส๎ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส๎ูงอายุอยูํตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองหลุม   
 
 

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ด ี

 
 



 
 

๕๐ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) ผู๎พิการไมไํด๎รับความ
ชํวยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู๎พิการในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- ผู๎พิการไดร๎ับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุํนตดิเกม 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล๎า สาร
เสพติด และท๎องกํอนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุํนใน
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชน อายุตั้งแตํ ๓๕ 
ปีขึ้นไป  ไมไํด๎ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุมที่อายุ 
๓๕  ปีขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร๎ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ ดื่ม
สุรา  

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 
 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมํีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได๎เอง 

๒) ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- มีแหลํงเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร๎านค๎าแผงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 
 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ า ระยะทางในการ
ขนสํงผลผลติไกลจากแหลํง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) คําแรงต่ า คําครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคําครอง
ชีพ มีการจ๎างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ๎ฉลีย่
ตํอปี ต่ ากวํา ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได๎
ต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์มาตรฐานรายได ๎
 

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองหลุมไมมํี
แหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรม
การทํองเที่ยว 

- การทํองเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

- มีแหลํงทองเที่ยวใน
เขต อบต.และสํงเสรมิ
กิจกรรมการทํองเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 



 
 

๕๑ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้น อาจท าให๎เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ๎

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให๎
ระมัดระวัง 
 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสํวน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
สํวนราชการ เชํน การ
ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ  
การให๎ผู๎น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีน้ าทํวมซ้ าซาก 
และแห๎งแล๎งในฤดูแล๎ง 

- ดินและน้ าใตด๎ิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหลุม 

- ปัญหาเรื่องน้ าทํวม
ลดลง จดัหาแหลํงน้ า
จากแหลํงอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   
 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน สํงกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู๎ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได๎โดยไมํ
สํงผลกระทบตํอชุมชน 
 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหลุม 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ๎าน
ในโอกาสตํางๆ เพื่อ
เป็นตัวอยํางแกํ
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไมํ
ถูกลืมและคงอยูํสืบไป 
 

 
 

 



 
 

๕๒ 
 

5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด๎านความ
มั่นคง 

ด๎านการสรา๎ง
ความสามารถใน
การแขํงขัน 

ด๎านการพฒันาและ
เสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ด๎านการ
สร๎างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 

ด๎านการสรา๎งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ความ
มั่นคง  
 

(3) การเกษตร  
(4) อุตสาหกรรม
และบริการแหํง
อนาคต  
(5) การทํองเที่ยว  
(8)ผู๎ประกอบการ
แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ
ขนาดกลางและ
ขนาดยํอมยุคใหมํ  
(23) การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

(10) การปรับเปลีย่น
คํานิยมและวัฒนธรรม  
(11) ศักยภาพคน
ตลอดชํวงชีวิต  
(12) การพัฒนาการ
เรียนรู๎  
 

(13) การ
เสริมสร๎าง
ให๎ 
(14) คน
ไทยมีสุข
ภาวะที่ดี  
ศักยภาพ
การ 
(15) กีฬา  
พลังทาง
สังคม  
(16) 
เศรษฐกิจ
ฐานราก  
(17) ความ
เสมอภาค
และ
หลักประกัน
ทางสงัคม  
 
 
 

(6) พื้นที่และเมือง
นําอยูํอัจฉริยะ  
(7) โครงสร๎าง
พื้นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ และดิจทิัล  
(18) การเติบโต
อยํางยั่งยืน 
(19) การบริหาร
จัดการน้ าทัง้ระบบ 
 

(20) การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
(21) การตํอต๎าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
(22) กฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 

(1) มิติภาคการผลติและบริการ
เปูาหมาย 

(2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(3) มิติความยั่งยนื
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

(4) มิติปัจจัย
ผลักดันการพลิก
โฉมประเทศ 



 
 

๕๓ 
 

แผนระดับที่3 

แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2566 - 2570) 

(1)  พัฒนาสูํการเป็นระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA   
      พัฒนาการผลิตตามระบบ 
(2) เกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสูอํุตสาหกรรมแปรรูปมูลคําสูง 
(3) พัฒนาการทํองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน๎นกลุํม  
    ทํองเที่ยวท่ีมีศักยภาพ 

(4) เสริมศักยภาพของ
เมืองและพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และเอื้อตํอ
การอยูํอาศัย 
(5) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ปุาต๎นน้ าพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ าท่ีมี
ความสมดุล ปูองกัน
และ แก๎ไขปัญหา
หมอกควัน ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเมือง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า การผลิตและการสร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สํงเสริม
การตลาดด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดหํวงโซํอุปทาน 
-พัฒนาการทํองเที่ยวท่ีได๎มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับสูํสากล 
- สํงเสริมการค๎า การลงทุน โครงขํายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร (2566-2570) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนที่เข๎มแข็ง
(4 )พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและ
บริการใหไ๎ด๎มาตรฐานและมีอัต
ลักษณ์ที่สร๎างมลูคําเพิ่มให๎แกํชุมชน 

(3 )การเสริมสร๎างสังคมคณุภาพ 
สันติสุขอยาํงยั่งยืน 

(1)การบริหารจดัการน้ า 
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
สมดลุ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร(2566-2570) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร๎างสรรค์จากฐานเกษตรกรรม
และทุนทางวฒันธรรม 

(4 )สํงเสริมกระบวนการ
การเรยีนรู๎พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
บุคคลตลอดชํวงชีวิต 
และประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทั้งระบบ 
เพือ่ไปสูํเมืองแหํงการ
เรียนรู๎และคนคุณภาพ 

(3 )การ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และ
เสรมิสร๎าง
สังคมชุมชน
เข๎มแข็งตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5) พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ
ระบบนิเวศของเมือง
เพื่อน าไปสูเํมืองที่นํา
อยูํ มั่นคงและยั่งยืน 
(1) การบริหาร
จัดการน้ า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
อยํางสมดลุ 

(4) สํงเสริม
กระบวนการการ
เรียนร๎ูพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
บุคคลตลอดชํวง
ชีวิต และ
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทั้งระบบ เพื่อไปสูํ
เมืองแหํงการเรียนร๎ู
และคนคุณภาพ 



 
 
      

  ส่วนที่ ๓ 
   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.ยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาและแผนงาน 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การบริหารจัดการน้้า 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส้านักปลัด อบต.หนองหลุม 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักปลัด 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานการเกษตรและ 
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส้านักปลัด 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

ส้านักปลัด 

แผนงานอุตสาหกรรม            
และการโยธา 
 

กองช่าง 

ด้านบริการ 
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง 

3 การเสริมสร้างสังคม 
และคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ 
ด้าเนินงานอืน่ๆ 

แผนงานงบกลาง ส้านักปลัด 

ด้านบริการ 
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข ส้านักปลัด 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ส้านักปลัด 
แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

ส้านักปลัด 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส้านักปลัด 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 

ส้านักปลัด 

4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ด้านบริหาร 
งานทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส้านักปลัด 

 



 

 
 
 
 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 
 
 
  
 

 
 

  
 

 
 



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)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

1.1 แผนงานการเกษตร 3         40,000       3         40,000       3         40,000       3         40,000       3         40,000       15       200,000     
1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
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      5        80,000      5        80,000      5        80,000      25      400,000    
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

 2.1 แผนงานการเกษตร 3         70,000       3         70,000       3         70,000       3         70,000       3         70,000       15       350,000     

 2.2 แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

10       390,000     10       390,000     10       390,000     10       390,000     10       390,000     50       1,950,000  

 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

46       20,839,000   57       27,006,000   60       35,387,000   52       18,795,000   44       37,965,400   259     139,992,400   

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 8         2,610,000  1         850,000     2         400,000     -      -             -      -             11       3,860,000  
รวม 67      23,909,000  71      28,316,000  75      36,247,000  65      19,255,000    57      38,425,400    335    146,152,400   

ยทุธศาสตร์

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

แบบ ผ.01 
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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)

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งยัง่ยนื

3.2 แผนงานการศึกษา 14       4,102,160  14       4,102,160  14       4,102,160  15       4,202,160  14       4,102,160  70       20,610,800   

3.3 แผนงานสาธารณสุข 16       640,000     16       640,000     16       640,000     16       640,000     16       640,000     80       3,200,000  
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         250,000     2         250,000     2         250,000     2         250,000     2         250,000     10       1,250,000  

3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

10       280,000     10       280,000     10       280,000     10       280,000     10       280,000     50       1,400,000  

3.6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

7         441,000     7         441,000     7         526,000     7         441,000     7         441,000     35       2,290,000  

3.7 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

8         150,000     8         150,000     8         160,000     8         160,000     8         160,000     40       780,000     

รวม 57      5,863,160    57      5,863,160    57      5,958,160    58      5,973,160    57      5,873,160    286    29,530,800  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
ยทุธศาสตร์

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
รวม 5 ปี

แบบ ผ.01 
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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)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 20       780,000     20       780,000     20       780,000     20       1,150,000  20       780,000     100     4,270,000  
รวม 20      780,000    20      780,000    20      780,000    20      1,150,000  20      780,000    100    4,270,000  

รวมทั้งสิ้น 149 30,632,160  153 35,039,160  157 43,065,160  148 26,458,160  139 45,158,560  746 180,353,200 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

ยทุธศาสตร์

แบบ ผ.01 
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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)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชมุชนที่เขม้แขง็

2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

8         3,517,000  13       3,500,000  21       5,650,000  12       3,502,000  16       5,106,000  70       21,275,000   

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 8         4,327,000  -      -             -      -             -      -             -      -             8         4,327,000  

รวมทั้งสิ้น 16      7,844,000    13      3,500,000    21      5,650,000    12      3,502,000    16      5,106,000    78      25,602,000   

ปี 2570 รวม 5 ปี

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน

ชมุชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แบบ ผ.01/1 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการรักน้า้ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

เพื่อจดักจิกรรม
ปล่อยปลา ปลูก
ป่าและอนุรักษ์ป่า
ชุมชนเฉลิมพระ
เกยีรติ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

มีพื้นที่ป่า
สาธารณะและ
ต้นไม้เพิ่มขึน้

ส้านักปลัด

2 โครงการก้าจดัผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า้
สาธารณะในเขตต้าบล
หนองหลุม

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด้าเนินการ
ก้าจดัผักตบชวา
และวัชพืชใน
แหล่งน้า้

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

แหล่งน้า้
สาธารณะ
ปลอด
ผักตบชวาและ
น้า้ในแหล่งน้า้
เหมาะแกก่าร
อยูอ่าศัยของ
สัตว์น้า้

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้ า  ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  1 การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

วัตถุประสงค์โครงการที่

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตาม
พระราชด้าริ

เพื่อจดัซ้ือจดัหา
พันธุห์ญ้าแฝก 
และจดักจิกรรม
รณรงค์ ร่วมกนั
ปลูกและดูแล

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สภาพดินเกดิ
ความสมดุล 
ลดการพังของ
ตล่ิง

ส้านักปลัด

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

 รวมจ านวน   3   โครงการ

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงาน
ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะ 5 แห่ง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดปัญหาขยะ
ในชุมชน

ส้านักปลัด

2 โครงการจดัการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย
ในชุมชน

เพื่อให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 
และส่งขยะ
อันตรายในพื้นที่
ไปบูรณาการกบั 
อบจ.พิจติร

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดปัญหาขยะ
อันตรายใน
ชุมชน

ส้านักปลัด

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000      รวมจ านวน   2   โครงการ

       1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  1 การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ  และเกษตร
ปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ และให้
ความรู้ในการลด
ค่าใช้จา่ย

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ต้นทุนการผลิต
ลดลง สินค้า
ปลอดสารพิษ

ส้านักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ้าต้าบลหนองหลุม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการใน
การให้ บริการแก่
เกษตรกร

คกก.ศูนยฯ์ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ศูนยฯ์
ให้บริการแก ่
เกษตรกรได้
อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานการเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

62



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน

เพื่อจดัการอบรม
อาชีพและจดัหา
วัสดุอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีรายได้
เพิ่มขึน้

ส้านักปลัด

70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     รวมจ านวน   3   โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02 

63



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือให้กบั
ประชาชน

เพือ่ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน 
เช่น การจักสาน 
ประดิษฐ์ของช้าร่วย
 แปรรูปอาหาร ฯลฯ

1 คร้ัง/ปี ประชาชน 
12 หมู่บ้าน

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะ
การประกอบ
อาชีพและ
สามารถ
น้าไปใช้
ประโยชน์ได้

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต้าบลหนองหลุม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของชุมชน
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ส่งเสริมให้
เกดิการสร้าง
รายได้และทุน
หมุนเวียน

ประชาชน  กลุ่มอาชีพ
 ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต้าบลหนองหลุม

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
การส่งเสริม 
กอ่ให้เกดิรายได้

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 

64



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แกก่ลุ่มผู้สูงอายตุ้าบล
หนองหลุม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอาย ุได้มีการ
รวมกลุ่มท้า
กจิกรรมเพื่อเพิ่ม
โอกาสด้านอาชีพ
ให้แกผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนที่สนใจใน
พื้นที่ต้าบลหนองหลุม

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ผู้สูงอายมุี
รายได้เพิ่มขึน้

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชน
ทั่วไปมีอาชีพ

ส้านักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น้าหมู่บ้าน
 และแกนน้ากลุ่มต่างๆ
ในต้าบลหนองหลุม

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน
 ผู้น้าหมู่บ้าน และ
แกนน้ากลุ่มต่างๆ
ในต้าบลหนอง
หลุมมีศักยภาพใน
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้กลุ่ม
ของตนประสบ
ความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการ

ด้าเนินการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
ผู้น้าหมู่บ้าน และแกน
น้ากลุ่มต่างๆในต้าบล
หนองหลุม อยา่งน้อย
ปีละ 1  คร้ัง

   200,000    200,000    200,000    200,000    200,000 ผลสัมฤทธิใ์น
การพัฒนา
และ
ด้าเนินการ
ของหมู่บ้าน 
กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มต่างๆ
ในต้าบล
หนองหลุมดีขึน้

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

ส้านักปลัด

       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

65



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ

เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่างๆ

จดัการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่างๆ ให้แก่
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ
และผู้ที่สนใจ ปีละ 1 
คร้ัง

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 
 ก่อให้เกิดอาชีพ
เสริมเพือ่เพิม่
รายได้

ส้านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท้าขนม
ไทย

เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการ
ท้าขนมไทย

จดัการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท้า
ขนมไทยให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ ปีละ
 1 คร้ัง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

กลุ่มอาชีพต่างๆ
 มีการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ
และมีรายได้
เพิม่มากขึ้น

ส้านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ต้าบลหนองหลุมมี
อาชีพและรายได้
อยา่งเพียงพอ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต้าบลมี
อาชีพและรายได้อยา่ง
เพียงพอ

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

กลุ่มอาชีพต่างๆ
 มีการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นและ
มีรายได้เพิม่
มากขึ้น

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 

66



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

กลุ่มสตรี จ้านวน 60 
คน

15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

กลุ่มสตรีมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึน้

ส้านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรภายในต้าบล
หนองหลุม

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรต้าบล
หนองหลุม

เกษตรกร จ้านวน 30
 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้

ส้านักปลัด

10 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้
 ลดรายจา่ย

เพื่อจดัฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แกก่ลุ่มสตรี
และประชาชนทั่วไป

ประชาชน หมู่ที่ 1-12 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้

ส้านักปลัด

390,000   390,000   390,000   390,000   390,000   

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมจ านวน   10   โครงการ

แบบ ผ.02 

67



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที่ 1  บ้านต้น
ประดู่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว  160 
เมตร

-           -           -           -           350,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยโพธิท์อง  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   110 
เมตร

-           -           -           210,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู ่มั่นคงและยัง่ยนื
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

68



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   350 
เมตร

-           -           250,000   250,000   340,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

4 โครงการลงลูกรังถนนดิน
รอบหนองสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-           -           -           290,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

5 โครงการลงลูกรังถนน
สายเนินสนามเพาะ      
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร

175,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

69



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเนินสนาม
เพาะ หมู่ที่ 2 บ้านโนน
ป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

300,000   280,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

7 โครงการลงลูกรังถนน
สายหนองคอนทะเล  
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง 
ถงึ หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม
 ต าบลสามง่าม อ าเภอ
สามง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร

290,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

8 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้ าสายเลียบถนน
หมายเลข 117 หมู่ที่ 3
 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า

ขดุลอกคลองกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

400,000   -           -           -           -           เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

70



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

9 โครงการลงลูกรัง ถนน
สายป่าช้า  หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่าสัก เชื่อม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม       
และหมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร  หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,000 เมตร

-           -           -           400,000   470,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

10 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้ าสายป่าสัก 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก - 
สายหนองร้ิน หมู่ที่ 6 
ต าบลวังโมกข์

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรระยะทางยาว 
5,000 เมตร

-            -           300,000   300,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

11 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้ าสายทุ่งกาบาด
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ยาว 3,600 
เมตร

-           -           250,000   250,000   280,000   จ านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

12 โครงการลงลูกรังถนน
สายป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่าสัก - หมู่ที่ 9 บ้านบัว
ยาง

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,600 เมตร

-           -           -           500,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

13 โครงการลงลูกรังสายคัน
คลองกาบาด หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก

เพื่อจ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง
 4.50 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 
เมตร

250,000   250,000   250,000   230,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

72



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

14 โครงการวางท่อระบาย
น้ าบริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทางยาว 350 
เมตร

-           -           350,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

15 โครงการขยายท่อเมน
ประปาในหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมนประปา

ขยายท่อเมนประปา 
ระยะทางยาว 900 
เมตร

-           200,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากขา้ว หมู่ที่ 4     
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานตาก
ขา้ว

ลานตากขา้ว พื้นที่ 1 ไร่ -           -           300,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
ตากขา้วและ
พืชผลทาง
การเกษตร

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังแผงโซลาร์
เซลล์ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ติดต้ังแผงโซลาร์
เซลล์ประปาหมู่บ้าน

แผงโซลาร์เซลล์
ประปาหมู่บ้าน จ านวน
 1 แห่ง

-           -           100,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

18 โครงการลงลูกรังถนน
สายป่าสัก-หนองน้า้ร้ิน 
หมู่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 
เมตร

-           -           -           -           330,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยเยน็จติร 
เชื่อมต่อ ซอยอุดมสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

254,000   250,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายบ้านหนอง
หลุม หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ 
บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-           -                        -      102,000 250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

74



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

21 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยรวมใจ    
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-           -           -           125,000 -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

22 โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในชุมชน หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้้าขนาด
 Ø 0.30 X 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

ขนาด ⍁ 0.50 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร

-           -           -           350,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

23 โครงการลงลูกรังถนน
สายหมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หลุม ถงึ หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 
เมตร

-           300,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

75



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

24 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตราย หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย 2 ช่วง
 ช่วงละ 20 เมตร สูง
 0.80 เมตร

-                        -   200,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง - สายวิมาน
พรหม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4  
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว   350 
เมตร

             -   -           -                        -      672,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายก าไรทอง 
ซอย 1 หมู่ที่ 6         
บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

300,000   276,000 -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

76



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

27 โครงการลงลูกรังถนนดิน
สายหน้าร้านโชคทราย
ทอง (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ที่
 6 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,400 เมตร

-           -           387,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยหลังนิคม
อุตสาหกรรมฯ หมู่ที่ 7 
บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 400 
เมตร

             -                -      250,000    250,000    268,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยฝายน้า้ล้น 
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 100 
เมตร

             -                -                -      144,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

77



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

30 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านไหล่โก
 - หมู่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 620 
เมตร

             -                -                -   134,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

31 โครงการลงลูกรังคัน
คลองสาธารณะหนอง
ไหล่โก  หมู่ที่ 7      
บ้านบ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร 
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร

-           -           300,000   280,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้น บริเวณศาลเจา้พ่อปู่
ด า หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างฝายน้ าล้น

Box Culver จ านวน 
2 บล็อก กว้าง 3 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง
 3 เมตร

-           -           700,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

78



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

33 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์

ศาลาอเนกประสงค์ 
กว้าง 8 เมตร ยาว 14
 เมตร พร้อมห้องน้ า
และห้องเกบ็ของ

-           -           350,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ใช้ท ากจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างท่อ
บล๊อคคอนเวิร์สคลองส่ง
น้ าสายบ้านไหล่โก    หมู่
ที่ 7

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างท่อบล๊อค
คอนเวิร์สคลองส่ง
น้ า ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อบล็อคคอนเวิร์ส 
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร x 1.80 x 7 
เมตร  2 ช่องทางน้ า 
พร้อมปิด-เปิด

-           350,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ า และ
ช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึน้

กองช่าง

35 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้ าคลองไหล่โกเลียบ
ถนนหมายเลข 117  
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ตาม
แบบของ อบต.
หนองหลุม

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

-           -           -           -           350,000   เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

79



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

36 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 5
 เมตร ยาว 12 เมตร 
พร้อมถมดินปรับพื้น
ด้านขา้ง

400,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ใช้ท ากจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตรายบริเวณหน้าศาล
เจา้พ่อปู่ด า หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย สูง 
1.00 เมตร ยาว 12 
เมตร

-           150,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

38 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยโชคอนันต์ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 500 
เมตร

-           250,000   250,000   250,000   210,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

80



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

39 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ลูกรังซอยแจม่ คงเจริญ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง

ถนนดินลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตรระยะทางยาว 85
 เมตร

100,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

40 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเจา้พ่อปู่ด า 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

240,000   -                        -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างท่อ
บล๊อคคอนเวิร์สคลองส่ง
น้ าสายบ้านห้วยห้าง  
หมู่ที่ 8

เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างทอ่บล๊อค
คอนเวิร์สคลองส่งน้ า
 ตามแบบแปลนของ
 อบต.หนองหลุม

ท่อบล็อคคอนเวิร์ส 
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร x 1.80 x 7 
เมตร  3 ช่องทางน้ า 
พร้อมปิด-เปิด

-           -           -           400,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ า และ
ช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึน้

กองช่าง

81



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

42 โครงการวางท่อระบายน้า้
 ภายในหมู่บ้าน      หมู่ที่
 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้า้ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางทอ่ระบายน้้าขนาด 
Ø 0.30 X 1.00 เมตร

 พร้อมบอ่พกั ขนาด ⍁
 0.50 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร

-           -           350,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้า้
ท่วมขงัในฤดู
น้า้หลาก

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตราย หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย 
จ านวน 5 จดุ

-           150,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

44 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 6
 เมตร ยาว 12 เมตร

-           350,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ท ากจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

45 โครงการวางท่อเมน
ประปาจากตลาดนัดบัว
ยางถงึบ้านของนายสถติย์
 เมืองนก

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อเมนประปา

วางท่อเมนประปา 3 "
 หนา 8.5 ยาว 200 
เมตร

-           150,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้า้
ส้าหรับการ
อุปโภค

กองช่าง

82



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

46 โครงการลงลูกรังถนนคัน
คลองบัวยาง หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 5 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
2,500 เมตร

-           -           -           350,000   350,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 1 หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

             -                -                -                -   225,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

48 โครงการลงลูกรังซอย 7
 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(บ้านสายหยดุ)

เพื่อจ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอดั
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด 
ตามแบบแปลนของ
 อบต.หนองหลุม

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 350 เมตร

80,000     -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

83



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

49 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(บ้านสายหยดุ)

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 350 เมตร

             -                -   300,000   372,000                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

50 โครงการลงลูกรังซอยร่วม
ใจ หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร

             -   -           50,000                  -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยร่วมใจ    
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 180 
เมตร

-           -           -           350,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

84



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

52 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหลัก หมู่ที่ 9
 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง
ยาว 800 เมตร

-           200,000   200,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยวาสนา    
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 50 
เมตร

-           -           -           -           100,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

54 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายหมู่ที่ 9
 บ้านบัวยาง เชื่อม    
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

ความกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 880 
เมตร

-           300,000   300,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

85



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

55 โครงการลาดหินหน้าท่อ
 หน้า-หลัง ขา้มคลอง 
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลาด
หิน

ลาดหิน จ านวน 5 จดุ -           250,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

56 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้ าบัวยาง หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง - หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 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
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

57 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้ าคลองไส้ไก ่หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า

ขดุลอกคลองส่งน้ า 
กว้าง 5 เมตร ลึก 2.5
 เมตร ระยะทาง 700 
เมตร

             -                -   150,000                -                -   เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

58 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 9 บ้านบัว
ยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อบาดาล

6" ท่อ PVC ความลึก 
120 เมตร พร้อมไฟฟ้า

             -                -   250,000                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภค

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

59 โครงการลงลูกรัง สายริม
คลอง หมู่ที่ 10 บ้านโนน
ไร่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบดตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15 เมตร 
ระยะทางยาว  250 
เมตร

60,000     -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

60 โครงการวางท่อระบาย
น้ าบริเวณท้ายอ่างหนอง
ตาเฟื่อง หมู่ที่ 10    
บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า 2.5 
เมตร

             -                -   100,000                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

61 โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน้ าท่อส่ีเหล่ียม
คลองไส้ไก ่บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างท่อระบาย
น้ าท่อส่ีเหล่ียม
คลองไส้ไก่

กอ่สร้างท่อระบายน้ า
ท่อส่ีเหล่ียมคลองไส้ไก่

             -                -   150,000                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

62 โครงการวางท่อระบายน้ า
เลียบถนนสายหลัก หมู่ที่
 10 บ้านโนนไร่ - หมู่ที่ 
8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 260 เมตร

             -   150,000   -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

63 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีา หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานกฬีา

ลานกฬีา 1 แห่ง              -   200,000   -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน              -   100,000   -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู
 หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 280 
เมตร

290,000   250,000                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

66 โครงการลงลูกรังบดอัด 
ถนนสายขา้งหนองวัง
ส าโรง หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
280 เมตร

-           -           -           150,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

88



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

67 โครงการซ่อมแซมประตู
ระบายน้ าคลองวังส าโรง
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประตู
ระบายน้ า

ซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าคลองวังส าโรง 
จ านวน 5 จดุ

             -                -                -                -   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
น้ าหลาก

กองช่าง

68 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา - สาย
เนินง้ิว

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-           200,000 -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

69 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายดงนางด า 
หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

250,000    250,000   250,000   258,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

89



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

70 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า

ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 1,200 เมตร

             -   200,000                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

71 โครงการขดุลอกคลอง
หนองหลุมจากฝายน้ าล้น
 ถงึ ถนนหมายเลข 117

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 2,600 เมตร

             -   -           500,000                -                -   เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตราย หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา (หน้าบ้าน
ปราณี มาน้อย)

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย ขนาด
 สูง 1.00 เมตร ยาว 
12 เมตร

100,000   -                        -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นคลองหนองหลุม หมู่ที่
 12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างฝายน้ าล้น

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง              -   500,000                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
หลาก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

74 โครงการกอ่สร้างโรง
อาหารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างโรงอาหาร

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

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
แขง็แรง
ปลอดภัยจาก
โรคถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

75 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

ปูพืน้กระเบือ้ง ติด
เหล็กดัดด้านข้าง
ระหวา่งอาคารเรียนกับ
ห้องน้ า พร้อมประตู 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 9 
เมตร สูง 3 เมตร

112,500   -           -           -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

มีอาคารที่
สะอาด
ปลอดภัย 
สวยงาม น่าอยู่

กองการศึกษา

76 โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

ปรับปรุงร้ัวศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนอง
หลุม

150,000   -           -           -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

มีร้ัวที่มั่นคง
แขง็แรง 
ปลอดภัยกบั
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หนอง
หลุม

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

77 โครงการกอ่สร้างโดม
หลังคาอเนกประสงค์
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างโดม
หลังคา
อเนกประสงค์

โดมหลังคา
อเนกประสงค์สนาม
เด็กเล่นกลางแจง้ 
ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 10 เมตร

-           300,000   -           -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
หนองหลุม มี
สนามเด็กเล่น
ที่มีความ
ปลอดภัย ร่ม
ร่ืน และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

78 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จ้างเหมา
ปรับปรุงห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เปล่ียนหลังคาห้องน้ า 
พร้อมทาสีภายนอก
และภายใน

-           -           220,000   -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

79 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จ้างเหมา
ก่อสร้างห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

ห้องน้ า จ านวน 1 ห้อง -           -           50,000     -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

80 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

50,000                  -                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนอง
หลุมมี
สภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่า
อยู ่เหมาะแก่
การเรียนรู้

กองการศึกษา

81 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หนองหลุม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

-           50,000                  -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนอง
หลุมมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม นา่อยู่ 
เหมาะแกก่าร
เรียนรู้

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

82 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

-                        -   50,000                  -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นบวัยางมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม นา่อยู่ 
เหมาะแกก่าร
เรียนรู้

กองการศึกษา

83 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง

ปรับปรุงฝ้าเพดาน
อาคารเรียน 125 
ตรม. พร้อมประดับ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 8 จดุ 
ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

             -   67,000                  -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นบวัยางมี
อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและมี
ความพร้อมใน
การจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

กองการศึกษา

84 โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาต่อ
เติมอาคารเรียน
ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

ต่อเติมอาคารเรียน
ด้านขา้ง ขนาด 4 x 
10 เมตร

             -                -                -   350,000                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

มีอาคารเรียน
เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

85 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนยพ์ัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

เพือ่จ้างเหมาต่อ
เติมอาคารศูนย์
พัฒนาและฟืน้ฟู
คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ต่อเติมห้องขนาด กว้าง
 6 เมตร สูง 3.50 
เมตร ยาว 6 เมตร 
จ านวน 2 ห้อง

-           -           -           350,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
และผู้พิการดีขึน้

ส านักปลัด

86 โครงการติดต้ังไฟฟ้าราย
ทางระบบโซลาร์เซลล์ 
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาติดต้ัง
ไฟฟ้ารายทาง
ระบบโซลาร์เซลล์

ติดต้ังไฟฟ้ารายทาง
ระบบโซลาร์เซลล์
พื้นที่ต าบลหนองหลุม 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

400,000   400,000    400,000   400,000   200,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรใน
เวลากลางคืน

กองช่าง

87 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ
เตือนและกระจกโค้งตาม
จุดส าคัญอันตรายภายใน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาติดต้ัง
ไฟสัญญาณเตือน
และกระจกโค้ง

จดุส าคัญอันตราย
ภายในต าบลหนองหลุม

500,000   -                        -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

88 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดพื้นที่ต าบล
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน
จดุส าคัญอันตราย
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

250,000   250,000     250,000   250,000   250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
มากขึน้

กองช่าง

3,489,000     5,906,000          7,087,000      6,195,000      5,445,000 รวมจ านวน   88    โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายคัน
คลองกาบาด หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก

เพือ่อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมีใน
การด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 4,500 เมตร

             -                -      250,000              -                -   ระยะทางของ
เขตไฟฟ้าที่
ได้รับการขยาย

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้าสายคันคลองป่าสัก
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนินการ
ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า

เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 
จ านวน 1 ลูก

             -                -      150,000              -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู ่มั่นคงและยัง่ยนื
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการติดต้ังหอ
กระจายเสียงระบบดิจตัิล
 พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12

เพื่อจา้งเหมาและ
จดัหาระบบ
กระจายเสียงดิ
จตัิลพร้อมติดต้ัง

ระบบกระจายเสียง   
ดิจตัิล 12 สถานี

-           850,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

การรับรู้ขอ้มูล
ขา่วสารมี
ประสิทธิภ์าพ
มากขึน้

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาย
ดับประจ าหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 1 - 12

เพื่อจา้งเหมาติดต้ัง
ไฟฟ้าสายดับ
ประจ าหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1- 12 200,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ป้องกนัการ
ช ารุดของไฟฟ้า
รายทาง
สาธารณะ

กองช่าง

5 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า สามแยกถ้ าทอง
พัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านต้น
ประดู่

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 1
 จดุ

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า สามแยกทางเขา้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านต้น
ประดู่

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 1
 จดุ

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สามหัวบ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม

เพือ่อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมีใน
การด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 1,000 เมตร

250,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวชิรบารมีใน
การด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 700 เมตร

100,000   -                        -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ
แปลง ซอยวาสนา     
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมหม้อแปลง

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

กระแสไฟฟ้า
เพียงพอ
ส าหรับ
ประชาชน

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายกลางหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า เสา
ไฟฟ้า 2 ต้น ระยะทาง
 300 เมตร พร้อม
อุปกรณ์

60,000                  -                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าจากสอง
เฟสเป็นสามเฟส

500,000                -                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

2,610,000     850,000        400,000        -                -                รวมจ านวน  11  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

1.เพื่อจดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
 2.เพื่อสนับสนุน
ค่าจดัการเรียน
การสอนและ
ค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

1.ค่าอาหารกลางวัน 
อตัรามื้อละ 21 บาทต่อ
คน   2.ค่าจัดการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก 
(อายุ 2-5 ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อตัราคน
ละ 1,700 บาทต่อป ี  
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อตัราคนละ 1,130 
บาทต่อปี

670,000   670,000   670,000   670,000   670,000   ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ด้านอาหาร
กลางวันและ
ค่าใช้จา่ยใน
การศึกษา

เด็กได้รับ
อาหารกลางวัน
 ส่ือการเรียน
การสอน 
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ
เรียน 
เคร่ืองแบบ
นักเรียน
เพียงพอและมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
 โรงเรียน ของโรงเรียน 
สังกดั สพฐ.ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับ
เด็กนักเรียน

เด็กอนุบาลปฐมวัย/
นักเรียนในเขตต าบล
หนองหลุม

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

เด็กมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารเสริม(นม)
 โรงเรียน ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม

เพื่อจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับ
เด็กอนุบาลปฐมวัย

เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 3 แห่ง

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

เด็กมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กและอนามัยในเด็ก
ปฐมวัย

เพือ่จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
และอนามัยในเด็ก
ปฐมวยัแก่ครู 
ผู้ปกครอง เด็ก 
และผู้ประกอบ
อาหาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 
3 แห่ง

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

นักเรียนทุกคน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
รู้จกัรักษา
ความสะอาด
ของร่างกาย

กองการศึกษา

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนส่ือการสอน
และการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อจดัซ้ือจดัหา 
ส่ือการสอนและ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 
3 แห่ง

60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     เด็กปฐมวัย
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดั 
อบต.หนอง
หลุม มีการ
เรียนรู้ที่ดีขึน้

1. ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
หลุมมีส่ือการ
สอนและการ
เรียนรู้เพียงพอ
และเหมาะสม 
สามารถจดัการ
เรียนการสอน
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เด็กได้รับ
การพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่
เหมาะสม

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

6 โครงการจดัหาส่ือการ
สอน วัสดุการศึกษา และ
เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม

เพื่อจดัซ้ือจดัหา 
ส่ือการสอนและ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ทั้ง 3
 แห่ง

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   เด็กปฐมวัย
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดั 
อบต.หนอง
หลุม มีการ
เรียนรู้ที่ดีขึน้

เด็กปฐมวัยมี
ส่ือการเรียน
การสอนและ
วัสดุการศึกษา 
และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการที่
เหมาะสมกบัวัย

กองการศึกษา

7 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ

เด็ก/นักเรียนในเขต
ต าบลหนองหลุม และ
พื้นที่ใกล้เคียง

120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เด็กในเขต
ต าบลหนอง
หลุมได้ร่วม
กจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการและ
การเรียนรู้

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

8 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนของ
โรงเรียน สังกดั สพฐ.ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกดั สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ทั้ง 6
 โรงเรียน

1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนมีมี
อาหาร
กลางวัน
เพียงพอ

เด็ก/นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เจริญเติบโต
ตามวัย

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่
ยากจน และเรียนดี

เด็ก/นักเรียนในเขต
ต าบล

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความรู้มากขึน้

นักเรียนมี
ทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนา
ตนเอง

กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม       (เขา้ค่าย
คุณธรรมนักเรียน)

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตต าบล
หนองหลุมในการ
ด าเนินโครงการ

นักเรียนในเขตต าบล
หนองหลุม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

นักเรียนได้รับ
ความรู้
ประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อ
น าไปพัฒนา
ตนเอง

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

11 โครงการเขา้ค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตต าบล
หนองหลุม เพื่อจดั
กจิกรรมเขา้ค่าย
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน

จดักจิกรรมเขา้ค่าย
พัฒนาเด็กและเยาวชน
 แกน่ักเรียน ชั้น ป.1 -
 ป.6 ในโรงเรียนสังกดั
 สพฐ. ทั้งหมดในเขต
ต าบลหนองหลุม ปีละ
 1 คร้ัง

62,160     62,160     62,160     62,160     62,160     เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะชีวิต
มากขึน้

เด็กและ
เยาวชนมีระ
บียบวนิัย รู้จัก
ช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 
ตลอดจนได้
เรียนรู้ทักษะ
การอยู่ร่วมกัน

กองการศึกษา

12 โครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ในชุมชน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสนับสนุนส่ือ
การเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้กบั 
กศน.ต าบล

กศน.ต าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     กศน.มีส่ือการ
เรียนการสอน
และวสัดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอและมี
คุณภาพ

ผู้เรียนมีผลการ
เรียนทีดี่ขึ้น

กองการศึกษา

13 โครงการหนูน้อยเดินทาง
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัยมาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้เกีย่วกบั
กฎหมายจราจร
และการสร้าง
จติส านึกที่ดีในการ
ใช้รถใช้ถนน

จดัอบรมให้ความรู้แก่
ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยของ ศพด.
สังกดั อบต.หนองหลุม
 ทั้ง 3 แห่ง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เขา้ร่วม
อบรมมีความรู้
เกีย่วกบักฎ
จราจรมากขึน้

ผู้เขา้ร่วม
อบรมมีความรู้
และเคารพกฎ
จราจร

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

14 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิน่
ไทยผ่านการเล่น

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างสนามเด็ก
เล่น

สนามเด็กเล่นพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 100 ตารางวา

-           -           -           100,000   -           ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เด็กปฐมวัย
ภายในท้องถิน่
มีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก ่
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา

กองการศึกษา

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม

เพื่อจดัอบรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนน าเยาวชน
และจดักจิกรรม
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองหลุม

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพและ
มีภาวะผู้น า

กองการศึกษา

4,102,160     4,102,160     4,102,160     4,202,160     4,102,160     -            -             -          รวมจ านวน   15   โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจดัซ้ือจดัหา
วัคซีนการ
คุมก าเนิด สุนัข
และแมว

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ฉดีวัคซีนป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     อัตราการแพร่
 ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
ได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

เพื่อจดัซ้ือจดัหา 
เคร่ืองพน่หมอกควัน,
 วัสดุในการท าลาย
แหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุลายจดักจิกรรม
รณรงค์ปอ้งกนัและ
ควบคุม โรค
ไขเ้ลือดออก

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดอัตราการ
ป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก

ส านักปลัด

๔ โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวน
สัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์

เพื่อส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตว์ ปีละ 
2 คร้ัง และขึน้
ทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวที่อยูใ่น
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตว์ 
และขึน้
ทะเบียนสัตว์

สามารถรู้
จ านวน
ประชากรสุนขั/
แมวทั้งที่มี
เจ้าของและไมม่ี
เจ้าของ

ส านักปลัด

5 โครงการอนามัยวัยเจริญ
พันธุต์ าบลหนองหลุม

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เด็ก เยาวชน มี
ความรู้ความ
เขา้ใจและรู้จกั
ป้องกนัตัวเอง

ส านักปลัด

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

6 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกีย่วกบัการดูแล
สุขภาพรวมถงึ
ยกระดับสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองหลุม

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ การส่งเสริม
สุขภาพ การอบรม
สาธิตเกีย่วกบัการ
รักษาสุขภาพอนามัย
ขัน้พื้นฐานของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองหลุม มี
ความรู้ในการ
ดูแลตัวเอง
และมีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์แขง็แรง

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ   
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ด าเนินการจัดโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ผู้พิการและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจใน
การดูแลผู้พิการ
 ท าให้ผู้พิการ
มีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจติ
ที่ดี

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

8 โครงการเยาวชนวัยใส  
รักดีไม่มีเสพ ไม่มีท้อง  
ใส่ใจชุมชน

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด าเนินการจัดโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เยาวชนมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

ส านักปลัด

9 โครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอาย ุ ใส่ใจสุขภาพ
ต าบลหนองหลุม

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ดูแลมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ด าเนินการจัดโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ดูแลมี
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ส านักปลัด

10 โครงการสร้างสุขเพิ่ม
ทักษะชีวิต  แกนน า
เยาวชนต าบลหนองหลุม

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด าเนินการจัดโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้ใชบ้ริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

11 โครงการขบัเคล่ือนความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือขา่ยในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม

ด าเนินการจัดโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

ส านักปลัด

๑๒ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้และออก
หน่วยตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีทั้ง 12 
หมู่บ้าน

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรี
มีความรู้
เกีย่วกบั
โรคมะเร็งเต้า
นมและ
สามารถตรวจ
คัดกรอง
เบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีมี
ความรู้เกีย่วกบั
โรคมะเร็งเต้า
นมและ
สามารถตรวจ
คัดกรอง
เบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

๑๓ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหา
จกัรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกมุารี

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้และออก
หน่วยประเมิน
ภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการของ
เด็กในพื้นที่ต าบล
หนองหลุม

กลุ่มแม่และเด็กทั้ง 12
 หมู่บ้าน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละ 80 
ของแม่และ
เด็กในพื้นที่
ต าบลหนอง
หลุมมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้การฝาก
ครรภ ์
โภชนาการและ
พฒันาการของ
เด็ก ตลอดจน
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้

ส านักปลัด

๑๔ โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

เพื่อจดักจิกรรม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนกจิกรรม
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

เด็กและเยาวชน       
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ปัญหายาเสพ
ติดในต าบล
หนองหลุม
ลดลง

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบล
หนองหลุม
หา่งไกลจาก
ปญัหายาเสพติด
 และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

๑๕ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

เพื่อจดักจิกรรม
อบรมให้ความรู้
ทางด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชน

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนมี
ความรู้
ทางด้าน
สาธารณสุข
มากขึน้

ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตัวเอง
และคนใน
ครอบครัวได้

ส านักปลัด

๑๖ โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี

เพื่อตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ให้แก่
ประชาชน

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ตรวจสุขภาพ
ประชาชนได้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ประชาชน
เข้าถึงการตรวจ
สุขภาพและ
สามารถดูแล
สุขภาพได้ดีขึ้น

ส านักปลัด

640,000       640,000       640,000       640,000       640,000       รวมจ านวน   16   โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้มี
รายได้น้อย เด็กยากจน 
และ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมทุกประเภท

เพื่อ จัดสรร
งบประมาณ
ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 
ผู้พกิาร ผู้มรีายได้
นอ้ย เด็กยากจน 
และ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

ประชาชน หมู่ที่ 1- 12 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่
ดีขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงบ้านส าหรับ    
ผู้ยากไร้ยากจน

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงบ้าน
ส าหรับผู้ยากไร้
ยากจน

ประชาชนที่ยากไร้ใน
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

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

ผู้ยากไร้ยากจน
ที่อยู่อาศัยที่
แข็งแรงมั่นคง
และมคีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

250,000   250,000   250,000   250,000   250,000    -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ านวน   2   โครงการ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีจติอาสา

เพื่อจดักจิกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจติอาสา

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส านักปลัด

2 โครงการจติอาสาวัยใส
รวมใจสร้างสุขผู้สูงอายุ

เพื่อจดักจิกรรม
สร้างความสุข
ให้กบัผู้สูงอายุ

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม 30 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

116



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกจิเพื่อ
ความมั่นคงของ
ครอบครัว  และพัฒนา
อาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเครือขา่ยองค์กร
สตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัอบรมและ
จดักจิกรรมให้ 
แกนน าสตรีได้รู้
บทบาทหน้าที่    
มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกนั

แกนน าสตรี 120 คน 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เครือขา่ยสตรีมี
กจิกรรม
ร่วมกนัมากขึน้
กอ่ให้เกดิความ
รักความสามัคคี

ส านักปลัด

4 โครงการพลังครอบครัว
ร่วมท าความดีเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม

เพื่อจดักจิกรรมใน
ครอบครัว ใน
ชุมชนได้มีโอกาส
ท ากจิกรรมที่ดี
และสร้างสรรค์
ร่วมกนั

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมากขึน้

ส านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

117



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดักจิกรรมให้
ครอบครัวได้มีการ
ท ากจิกรรมร่วมกนั

ครอบครัวแกนน า 30
 ครอบครัว

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมาก
ขึน้เกดิความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว

ส านักปลัด

6 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

เพื่อจดักจิกรรมให้
ความรู้เร่ือง
กฏหมาย และ
สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัว

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดการกระท า
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว

ส านักปลัด

๗ โครงการเครือขา่ย
ผู้สูงอายสัุญจร

เพื่อจดัประชุม
เครือขา่ยผู้สูงอายุ
จงัหวัดพิจติรและ
จดักจิกรรม
ผู้สูงอายไุด้
แลกเปล่ียนรู้

เครือขา่ยผู้สูงอายุ
จงัหวัดพิจติร 500 คน

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เครือขา่ย
ผู้สูงอายเุกดิ
ความเขม้แขง็
และสามารถ
พัฒนา
เครือขา่ยใน
การท างานได้

ส านักปลัด

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

118



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจและตรวจ
เยีย่มสถานที่และผู้
ประกอบอาหารในต าบล
หนองหลุม

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเร่ือง
โภชนาการและ
การปรุงอาหาร
ให้กบัผู้ประกอบ
อาหารในต าบล
หนองหลุม พร้อม
ตรวจเยีย่มสถานที่
ประกอบการ
อาหารในต าบล
หนองหลุมว่าถกู
สุขลักษณะมาก
น้อยเพียงไร

ด าเนินการส่งเสริมให้
ความรู้ ความเขา้ใจ 
พร้อมออกตรวจ
สถานที่ประกอบ
อาหารทุกแห่งในต าบล

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

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

ส านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

119



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่ออบรมให้
ความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพให้
เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิการ
อยา่งทั่วถงึ

ด าเนินการให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เด็ก  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวนคร้ังที่
มีการอบรมให้
ความรู้ในการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
ปีละ 1 คร้ัง

เด็กและ
เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและได้รับ
การคุ้มครอง
สวัสดิการ
อยา่งทั่วถงึ

ส านักปลัด

10 โครงการครอบครัวอบอุ่น
  ชุมชนเขม้แขง็

เพื่อจดักจิกรรมให้
ครอบครัวได้มีการ
ท ากจิกรรมร่วมกนั

ครอบครัวแกนน า 30
 ครอบครัว

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สมาชิกใน
ครอบครัวได้
ใกล้ชิดและ
เขา้ใจกนัมาก
ขึน้เกดิความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว

ส านักปลัด

280,000   280,000   280,000   280,000   280,000   

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

รวมจ านวน  10  โครงการ

แบบ ผ.02 

120



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อจดักจิกรรมแห่
เทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเขา้พรรษา

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิน่

เพื่อจดักจิกรรม
ส่งเสริมงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน่

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ชุมชนและ
วัฒนธรรมเกดิ
ความมั่นคง
และเขม้แขง็

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

121



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอายุ

เพื่อจดังาน
ประเพณีสงกรานต์

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

มีการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิน่ให้คง
อยูสื่บไป

กองการศึกษา

4 โครงการแขง่ขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อจดัการแขง่ขนั
กฬีาต้านยาเสพติด

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชน
ตระหนักถงึ
โทษของส่ิง
เสพติด

กองการศึกษา

5 โครงการกฬีาต้านยาเสพ
ติด (หนองหลุมเกมส์)

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลหนอง
หลุมในการจดัการ
แขง่ขนักฬีา

นักเรียนในเขตต าบล 96,000     96,000     96,000     96,000     96,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

นักเรียนใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์
และมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

122



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการจดังานประเพณี
แขง่ขนัเรือยาวจงัหวัด
พิจติร ชิงถว้ย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวฯ

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้
ส านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
พิจติรในการ
ด าเนินการจดังาน
ประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัด
พิจติร

จดังานประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัดพิจติร 
ชิงถว้ยพระราชทานฯ 
ช่วงต้นเดือนกนัยายน

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเที่ยว
เขา้มา
ท่องเที่ยวใน
จงัหวัดพิจติร
มากขึน้

กองการศึกษา

7 โครงการจดักจิกรรม
ขบวนรถบุปผาชาติ 
(ขบวนแห่กจิกรรมถวาย
ดอกบัว) เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร  
และสมโภชเมืองพิจติร

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินงาน

จดัขบวนรถถวาย
ดอกบัวฯ พร้อมขบวน
เดินร่วมงาน

15,000     15,000     100,000   15,000     15,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเที่ยว
เขา้มา
ท่องเที่ยวใน
จงัหวัดพิจติร
มากขึน้

กองการศึกษา

441,000   441,000   526,000   441,000   441,000   รวมจ านวน   7   โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพื่อต้ังด่านอ านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

พื้นที่ต าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อต้ังด่านอ านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์

พื้นที่ต าบลหนองหลุม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

ส านักปลัด

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.พร้อมจดัซ้ือ
เคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่

สมาชิก อปพร.ต าบล
หนองหลุม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

อปพร. 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อจดัอบรมให้
ชุมชนมีความ
พร้อมในการ
บริหารจดัการสา
ธารณภัยของชุมชน

ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เส่ียงกบัการ
เกดิอุทกภัย จ านวน 
60 คน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ชุมชนมีความ
พร้อมในการ
ป้องกนัภัยพิบัติ
 ลดความ
เสียหายเมื่อ
เกดิสาธารณ
ภัยขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมความรู้
การป้องกนัภัยและการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกนัภัยและการ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น

โรงเรียน 7 แห่ง และ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

นักเรียนมี
ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วการระงับ
อัคคีภัย

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการส่งเสริมความรู้
เกีย่วกบัภัยและการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกีย่วกบัภัยและ
การระงับอัคคีภัย
แกป่ระชาชน

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส านักปลัด

7 โครงการอบรมวินัยจราจร เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองวินัย
จราจร และสร้าง
จติส านึกความ
ปลอดภัยให้แก่
ผู้เขา้ร่วมอบรม

นักเรียนในเขตต าบล
หนองหลุม

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ผู้เขา้ร่วมอบรม
ได้รับความรู้
เกีย่วกบั
กฎหมายจราจร
 มีจติส านึกที่ดี
 และลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ส านักปลัด

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8  โครงการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
อ าเภอวชิรบารมี

เพื่อเปน็ศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัที่อาจจะ
เกดิขึ้น ตลอดจน
ประสานงานกบั
คณะกรรมการและ
ส่วนราชการอื่นๆใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพกิารใน
พื้นที่ และการ
ปอ้งกนัโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวังทาง
กฏหมาย

สถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขต
อ าเภอวชิรบารมี

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
ลดจ านวนลง

ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอว
ชิรบารมีได้รับ
การช่วยเหลือ
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส านักปลัด

150,000   150,000   160,000   160,000   160,000   รวมจ านวน   8   โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง

ขา้ราชการและ
พนักงานจา้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบั
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
การคลังเพิ่มขึน้

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบ และ
หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง สามารถ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
และท้องถิ่น

กองคลัง

        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  4 ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรูพั้ฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพ่ือไปสู่
เมืองแห่งการเรียนรูแ้ละคนคุณภาพ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เขตพื้นที่ต าบลหนอง
หลุม ทั้ง 12 หมู่บ้าน

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 แผนที่ภาษีมี
ขอ้มูลถกูต้อง
และครบถว้น

สามารถ
ตรวจสอบขอ้มลู
ผู้ช าระภาษใีน
พื้นที่ได้
ครอบคลุม และ
เกบ็ภาษไีด้
ครบถว้น

กองคลัง

3 โครงการปกป้องสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้มี
จิตส านึกและทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมส าคัญที่
เกี่ยวกับสถาบันของ
ชาติ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันส าคัญ
ของชาติ

ส านักปลัด

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัเวทปีระชาคม
ระดับหมู่บา้นและ
ต าบล จดัประชมุ
คณะกรรมการจดัท า
แผน และที่เกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้แทนประชาคม 
สมาชิกสภา อบต.
หนองหลุม

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ผู้เกี่ยวขอ้งมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและให้
ความส าคัญใน
การจดัท า
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม

เพื่อติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่
ของ อบต.หนอง
หลุม อยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้แทนประชาคม 
สมาชิกสภา อบต.
หนองหลุม

15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

การรับรู้ถงึผล
การด าเนินงาน
ด้านต่างๆของ 
อบต.หนอง
หลุมได้อยา่ง
รอบด้าน

ส านักปลัด

6 โครงการจัดท ารายงานผล
การด าเนนิงานประจ าปี
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพือ่จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หลุม

รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

การรับรู้ถงึผล
การด าเนินงาน
ด้านต่างๆของ 
อบต.หนอง
หลุมได้อยา่ง
รอบด้าน

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่และ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

เพื่อใหค้วามรู้และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชน
มส่ีวนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นและ
แผนพฒันาหมู่บา้น 
ผ่านเวทปีระชาคมทั้ง
ระดับหมู่บา้นและ
ต าบล

ประชาชน 12 บ้าน 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ประชาชนมี
ความรู้
เกีย่วกบัการ
จดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิน่และ
แผนพัฒนา
หมู่บ้านมากขึน้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจ และมส่ีวน
ร่วมในการจดัท า
แผนฯ ท าให้
แนวทางพฒันา
เปน็ไปตามความ
ต้องการของ
ประชาชน

ส านักปลัด

8 โครงการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

เพื่อจดัประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ของท้องถิน่

ประชาชน 12 บ้าน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้ใชบ้ริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหารงาน
ของหน่วยงาน

ส านักปลัด

9 โครงการจดัการเลือกต้ัง
นายก อบต. และสมาชิก
 อบต.

เพื่อจดัการเลือกต้ัง
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ ์
ยติุธรรม

การเลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิก อบต.

30,000     30,000     30,000     400,000   30,000     ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้ใชบ้ริการมี
ความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิต์าม
ระบอบประชาธิปไตย

เพื่อจดักจิกรรมให้
ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไปใช้
สิทธิท์ุกระดับ

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนการ
จดัการเลือกต้ัง

เพื่อสนับสนุนการ
จดัการเลือกต้ัง 
ส.ส. ส.ว.และสภา
ท้องถิน่

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน

เพื่อจดัอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู 
พนักงานจา้ง (ภารกจิ)
 ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
แม่บ้าน

250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

13 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ประชาชน

ประชาชนต าบลหนองหลุม      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมาย

ส านักปลัด

14 โครงการการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี            
3 มิถนุายน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

15 โครงการจดังานวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

16 โครงการจัดงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวนัแม่แห่งชาติ        
12 สิงหาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

17 โครงการการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี  
สินทร มหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว
 28 กรกฎาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

18 โครงการการจดังานวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

19 โครงการจัดงานวนัคล้าย
วนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

20 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนกังานส่วน
ต าบล พนกังานครูส่วน
ต าบล และพนกังานจ้าง
ตามภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม

เพื่อจัดการอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
 จริยธรรมแก่
พนกังานส่วนต าบล
 พนกังานครูส่วน
ต าบล และพนกังาน
จ้างตามภารกจิของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูส่วนต าบล
 พนักงานจา้งตาม
ภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวน
ผู้เขา้ร่วมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ านวน
บุคลากรของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
หลุมทั้งหมด

บคุลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หลุมทั้งหมด มี
ความเขา้ใจใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อม
ทั้งน าหลักธรรม
มาปรับใชใ้นการ
ปฏบิติังานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์

ส านักปลัด

780,000        780,000        780,000        1,150,000     780,000        รวมจ านวน   20   โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการลงลูกรังเสริม
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสามแยก
ก านัน หมู่ที่ 1 บ้านต้น
ประดู่   - หนองบัว 
ต าบลก าแพงดิน

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังเสริมไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ลงลูกรังเสริมไหล่ทาง 
 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างขา้งละ  1
 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

-         -         -         220,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังสาย
ระมานน้อย

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4  
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว   
2,000 เมตร

-         -         400,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู ่มั่นคงและยัง่ยนื
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื

แบบ ผ.02/1 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยร่มเยน็  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยเลียบคลอง
ต้นประดู่               
(ฝ่ังตะวันออก)         
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

250,000 150,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการเสริมดินลง
ลูกรังถนนสายหลังปั้ม
ภักดีการเกษตร หมู่ที่ 2
 บ้านโนนป่าแดง เชื่อม
 หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000
 เมตร

-         -         -         -            290,000 จ านวน
ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังระบบ
โซลาร์เซลล์บ่อบาดาล
บริเวณเนินสนามเพาะ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
ติดต้ังระบบโซลาร์
เซลล์บ่อบาดาล

ระบบโซลาร์เซลล์บ่อ
บาดาล

           -   200,000            -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

7 โครงการวางแนวแผ่น
ปูนส าเร็จบล็อกคอน
เวิร์สด้านหน้าและ
ด้านหลังถนนกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาวาง
แนวแผ่นปูนส าเร็จ

วางแนวแผ่นปูน
ส าเร็จบล็อกคอนเวิร์
สด้านหน้าและ
ด้านหลังถนนกลาง
หมู่บ้าน

100,000            -              -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการขดุลอกหนอง
น้ าบริเวณเนินสนาม
เพาะ หมู่ที่ 2 บ้านโนน
ป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกหนองน้ า

ขดุลอกหนองน้ า 
กว้าง 65 เมตร ยาว 
165 เมตร ลึก 3 
เมตร

           -   150,000            -              -              -   เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างลาน
ออกก าลังกาย พร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานออก
ก าลังกาย พร้อม
เคร่ืองออกก าลัง
กาย

ลานออกก าลังกาย 
พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

           -   -           200,000            -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
สุขภาพที่ดี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
 0.30 เมตร ฝาราง
หนาโดยรอบ 0.15 
เมตร

           -   -           300,000            -              -   ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู

น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

11 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านต้น
ประดู่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อบาดาล 
พร้อมระบบไฟฟ้า

บ่อบาดาล จ านวน 1
 แห่ง

           -    200,000            -              -              -   ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นประดู่ ถงึบ้านหนอง
นางนวล

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

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

           -   250,000 250,000 250,000  402,000 ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่
 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 610 เมตร

1,627,000             -              -              -              -   ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

14 โครงการขดุลอกคลอง
ป่าสัก หมู่ที่ 4       
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 1 แห่ง -         -         -            300,000 -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

15 โครงการขดุลอกคลอง
ป่าช้า หมู่ที่ 4       
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 1 แห่ง -         -         -         -         300,000 เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

16 โครงการลงลูกรังถนน
รอบคันคลอง หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรังถนนรอบคัน
คลอง

-         -         -         -         300,000 ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

17 โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักขนาด 
0.50 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร

-         -         -         250,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู

น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

18 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า

ขดุลอกคลอง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ลึก 3 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร

-         -         -         -         400,000 เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างพนัง
กัน้น้ าในคลอง
สาธารณะ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างพนังกัน้น้ า

พนังกัน้น้ า ขนาด
กว้าง 6 เมตร สูง 3 
เมตรมีตัวหมุนปรับ
ความเร็วของน้ า

-         -         -         -         350,000 ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมในฤดูน้ า

หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

20 โครงการลงลูกรังถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 6,000
 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 290,000 จ านวน
ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

21 โครงการขดุลอกคลอง
วังส าโรง หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอคลอง กว้าง 60
 เมตร ยาว 1,200 
เมตร

-         500,000 -         -         -         -         ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานตาก
พืชผลทาง
การเกษตร

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 1 แห่ง

-         300,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
ตากพืชผล

ทางการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

23 โครงการวางท่อระบาย
น า้ภายในชุมชน หมู่ที่ 
6 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน า้ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน า้
ขนาด Ø 0.30 X 
1.00 เมตร พร้อม

บ่อพัก ขนาด ⍁ 
0.50 เมตร 
ระยะทาง 1,600 
เมตร

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

ลดปัญหาน า้
ท่วมขงัในฤดู
น า้หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างท่อ
ลอดเหล่ียมคลองวัง
ส้าโรง (จดุที่ 1) หมู่ที่ 6
 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด
 1.80 x1.80 เมตร 
x 1.80 x 9 เมตร 2
 ช่องทางน า้

700,000 -         -         -         -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปิดทาง
ระบายน า้ 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ น

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างท่อ
ลอดเหล่ียมคลองวัง
ส้าโรง (จดุที่ 2) หมู่ที่ 6
 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด
 1.80 x1.80 เมตร 
x 1.80 x 7 เมตร 2
 ช่องทางน า้

-         500,000 -         -            -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปดิทาง
ระบายน ้า และ
ชว่ยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ น

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

26 โครงการลงลูกรังสาย
หนองตะเข ้เชื่อมต่อ
ถนนหมายเลข 117

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
 4 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

-         -         -         432,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 7       
บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานตาก
พืชผลทาง
การเกษตร

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร กว้าง
 12 เมตร ยาว 20 
เมตร

-         -         250,000 -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
ตากพืชผล
ทางการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

28 โครงการขดุลอกหนอง
ไหล่โก หมู่ที่ 7       
บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกหนองน้ า

ขดุลอกหนองไหล่โก 
กว้าง 60 เมตร ลึก 1
 เมตร ยาว 350 เมตร

-         -         350,000 -         -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

29 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งน้ าสายเลียบถนน 
117 - หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง - หมู่ที่ 1       
 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองส่งน้ า
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ตาม
แบบของ อบต.
หนองหลุม

ปากคลองกว้างเฉล่ีย 10
 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 
กน้กว้างเฉล่ีย 5 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร
 วางทอ่ Ø 1 x1 เมตร 
1 จดุ 36 ทอ่น

-         -         -         500,000 -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

30 โครงการลงลูกรังริม
คลองบ้านบัวยาง    
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง   
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ลงลูกรัง  กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 500 
เมตร

-         -         -         -            150,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
สายบ้านบัวยาง หมู่ที่ 9
 -บ้านหนองหลุม หมู่ที่
 5

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อม ลงลูกรัง  
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

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

-         -         -         -         270,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

146



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

32 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง และซอย 2,3,6

เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
 0.30 เมตร ฝาราง
หนาโดยรอบ 0.15 
เมตร ยาว 5,000 
เมตร

-         -         500,000 -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

33 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมใจ   หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 0.60 X 
1.00 เมตร  
ระยะทาง 180 เมตร

100,000 -         -         -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
สายหลังวัดเจริญสุขา
ราม หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลงลูกรัง

ถนนดินลูกรัง 
ระยะทางยาว 2,500
 เมตร

-         -         -            270,000 270,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

35 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 10 บ้านโนน
ไร่ - หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

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

-         300,000 300,000 300,000 444,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 10 บ้านโนน
ไร่ - หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ห้าง

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ระยะทาง 100 เมตร

240,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

37 โครงการขดุสระน้ า
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10
 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
สระน้ า

สระน้ า 1 แห่ง -         -         -         -         500,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส าหรับท า
การเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

148



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

38 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายวังส าโรง    
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 100
 เมตร

-         200,000 -            -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

39 โครงการขดุลอกหนอง
วังส าโรง หมู่ที่ 11  
บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกหนองน้ า

ขดุลอกหนองวังส าโรง -         -         500,000 -         -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

40 โครงการขดุเจาะบ่อน้ า
เพื่อการเกษตร พร้อม
แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 
11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อน้ าเพื่อ
การเกษตร พร้อม
แผงโซลาร์เซลล์

บ่อน้ าเพื่อการเกษตร
 พร้อมแผงโซลาร์
เซลล์ 1 แห่ง

-         -         100,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงประตู
ระบายน้ าหนองวัง
ส าโรง หมู่ที่ 11     
บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงประตู
ระบายน้ า

ปรับปรุงประตูระบาย
น้ า

-         -         200,000 -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประตูระบาย
น้ าแขง็แรง ใช้

การได้ดี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

149



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

42 โครงการกอ่สร้างลาน
ออกก าลังกาย พร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานออก
ก าลังกาย พร้อม
เคร่ืองออกก าลัง
กาย

ลานออกก าลังกาย 
พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

-         -         200,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

43 โครงการขดุลอกคลอง
มาบค้า หมู่ที่ 12    
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 1,000 
เมตร

-         -         200,000 -         -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

44 โครงการขดุลอกคลอง
สายเนินง้ิว หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 3,000 
เมตร

-         -         300,000 -         -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

45 โครงการขดุลอกคลอง
สายหนองตานก หมู่ที่ 
12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 2,000 
เมตร

-         -         200,000 -         -         เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อย
ละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

46 โครงการเสริมถนนดิน
ลงลูกรัง สายหนองตา
นก-มาบค้า หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา ถงึ
บ้านหนองนางนวล 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
บางระก า จงัหวัด
พิษณุโลก

เพือ่จ้างเหมา
ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

-         -         -            230,000 250,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายท่าเรือ หมู่ที่
 12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

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

250,000 250,000 250,000 250,000 344,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

48 โครงการเสริมถนนดิน
ลงลูกรังถนนสายหลัง
วัดหนองหลุม หมู่ที่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
เสริมดินลงลูกรัง

ถนนดินลงลูกรัง กว้าง
 3 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000
 เมตร

-         -         250,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

49 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลน อบต.
หนองหลุม

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

-         -         200,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีา พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานกฬีา
 พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

ลานกฬีา พร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

-         -         200,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

3,517,000  3,500,000  5,650,000  3,502,000  5,160,000  รวมจ านวน  50  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าทางการ
เกษตร หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอ  
วชิรบารมีในการ
ด าเนินการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
ทางการเกษตร

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
 ขนาด 30 แอมป์ 
จ านวน 2 หม้อ

600,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จาก
บ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 3 
ถงึ บ้านหนองนางนวล

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาค
อ าเภอวชริบารมใีน
การด าเนนิการขยาย
เขตไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 3,600 
เมตร เพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า 2 จดุ ขนาด 
100 แอมป์

500,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  5  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู ่มั่นคงและยัง่ยนื
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื

แบบ ผ.02/1 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า สามแยกทางเขา้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอว
ชิรบารมีในการ
ด าเนินการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
ทางการเกษตร

เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 
1 จดุ

150,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
สองเฟสเป็นสามเฟส

800,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายหมู่ที่
 10 บ้านโนนไร่ ถงึ 
ถนนสายวังปลาทู

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 2,000 
เมตร

200,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรรอบ
หนองวังส าโรง        
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

300,000 -           -            -            -            ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 200 เมตร

150,000 -           ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนเลียบคัน
คลองมาบค้า หมู่ที่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 3,000 
เมตร

300,000 -           ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

3,000,000  -            -             -             -             รวมจ านวน  8  โครงการ

155



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

1 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยห้าง ถงึ หมู่ที่ 2 
บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 
เมตร

500,000   500,000   500,000   500,000   880,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหมู่ที่ 
10 บ้านโนนไร่ - หมู่ที่ 8
 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง

ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร

600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

แบบ ผ.02/2 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

3 โครงการกอ่สร้างประตู
รับน้า้และระบายน้า้
คลองสายกาบาด หมู่ที่ 4
 บ้านป่าสัก

เพื่อกอ่สร้างประตู
รับน้า้และระบายน้า้

ก่อสร้างประตูรับน้้า
และระบายน้้า
โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 2.40
 เมตร สูง 5 เมตร และ
วางท่อลอดระบายน้้า Ø
 1.20 เมตร พร้อม
ติดต้ังบานประตูและ
เคร่ืองกวา้นชุดควบคุม
น้้าเข้าและออก

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

ประชาชนมีน้า้
ใช้ท้า
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 3 
สายบ้านต้นประดู่  
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอ 
วชิรบารมี จงัหวัดพิจติร 
เชื่อม ต่อ ต้าบลบ่อทอง 
 อ้าเภอบางระก้า  
จงัหวัดพิษณุโลก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 4  
เมตร   หนา  0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

500,000   500,000   500,000   500,000      880,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

157



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายหนองตะเข ้
บ้านไหล่โก หมู่ที7่ - สาย
เอเชีย 117         
ต้าบลหนองหลุม       
อ้าเภอวชิรบารมี  
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (คสล.) ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 1,500 เมตร 
 หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 
6,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

-           500,000   500,000   500,000      1,500,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนน
เสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์
 สายกลางหมู่บ้าน บ้าน
ป่าสัก หมู่ที่ 4

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน 
ตามแบบของ 
อบต.หนองหลุม

ถนนผิวจราจร กว้าง 5
 เมตร หนา 0.5 เมตร
 ระยะทางยาว 850 
เมตร

-           300,000   300,000   300,000   300,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

158



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

   500,000    500,000    500,000    500,000    4,400,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายป่าช้า - 
หนองตะเข ้หมู่ที่ 7   
บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

   500,000    500,000    500,000    500,000   2,800,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองสกดั 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,000
  เมตร

   500,000    500,000    500,000    500,000 400,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายใน
หมู่บ้าน - คันคลองส่งน้า้
 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง   
 ต้าบลหนองหลุม 
อ้าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

500,000   500,000   500,000   500,000   3,760,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายคันคลองบัว
ยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต. 
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง  5
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2,500
  เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

12 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)   สายทุ่งโพธิ ์ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

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

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,760,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่  หมู่ที่ 12 
ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอ 
วชิรบารมี จงัหวัดพิจติร -
  บ้านหนองนางนวล หมู่
ที่ 6 ต้าบลบ่อทอง 
อ้าเภอบางระก้า  
จงัหวัดพิษณุโลก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 620 
เมตร

   250,000 250,000   250,000   250,000   190,400   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

14 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเหนือพัฒนา 
เชื่อม หนองประดู่ 
ต้าบลพันเสา อ้าเภอบาง
ระก้า  จงัหวัดพิษณุโลก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว  450 
เมตร

-           250,000   250,000   250,000   330,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนเลียบคลอง
มาบค้า หมู่ที่ 12      
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 4,000
 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,600,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

16 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านต้นประดู่
 หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร - สายบ้าน
ก าแพงดิน อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 1,000 
เมตร

2,000,000     -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

17 โครงการงานซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยาง Para 
Asphalt Concrete (โดย
วิธี PAVEMENT 
IN-PLACERECYCLING) 
ถนนลาดยาง รหสัทาง
หลวงทอ้งถิ่น พจถ.
96-005 สาย บา้นหว้ย
หา้ง หมู่ที่ 8

เพื่อจ้างเหมาซ่อม
สร้างผิวทางลาดยาง
 Para Asphalt 
Concrete        
(โดยวิธี PAVEMENT 
IN-
PLACERECYCLING)

ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.04 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 18,400 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 1 เมตร

800,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

18 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านต้นประดู่
 หมู่ที่ 3 - เนินง้ิว ต าบล
หนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพิจติร

เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กวา้ง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 
1,500 เมตร  หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

500,000   500,000   500,000   500,000   880,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหน้าวัด
กลางวงศ์มณี

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง

ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร

400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

20 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านยาง
นกกระทุง(วิมานพรหม) 
 หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร

เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว
 1,000 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

400,000   400,000   400,000   400,000   320,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที่ 6 - สาย
เอเชีย 117         
ต าบลหนองหลุม        
อ าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพิจติร

เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว
 900 เมตร

300,000   300,000   300,000   300,000   528,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

165



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

22 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายเอเชีย 117 - 
บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่
 6 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  
จงัหวัดพิจติร

เพื่อเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

-           -           6,000,000 -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

23 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหลุม - หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสักต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร

เพื่อเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

-           -           3,000,000 -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

24 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายเอเชีย 117 - 
ถนนสายบ้านบัวยาง หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พิจติร

เพื่อเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

-           -           3,700,000 -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

25 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ที่ 10 บ้าน
โนนไร่ - หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยห้าง              
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพิจติร

เพื่อเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

-           -           3,000,000 -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

26 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที1่0 
บ้านโนนไร่           
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  
จงัหวัดพิจติร

เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว
 1,000 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

400,000   400,000   400,000   400,000   320,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง จากหมู่ที่ 9
 บ้านบัวยาง ถงึ หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง

ถนนลาดยาง 1 แห่ง 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

28 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเหนือพัฒนา หมู่ที่
12 - สายหนองนางนวล
 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

500,000   500,000   500,000   500,000   880,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองขวาง 
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 700 
เมตร

300,000   300,000   300,000   300,000   144,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านโนนไร่ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร เชื่อมต่อ 
บ้านวังปลาทู หมู่ที่ 11 
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอ
สามง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

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

700,000   700,000   700,000   700,000   1,040,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านโนน
ป่าแดง - หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

300,000   300,000   300,000   300,000   480,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

32 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลังวัดบัวยาง ถงึป่า
ช้าบ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 900 
เมตร

300,000   300,000   300,000   300,000   528,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง และ
ระบบกรองประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11    
บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน .

ประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง -           3,000,000  -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภค

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง และ
ระบบกรองประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2          
 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน .

ประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง 2,500,000  ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพียงพอ
ส าหรับบริโภค

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

35 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่      
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน .

ประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง -           3,000,000  -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพียงพอ
ส าหรับบริโภค

กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ประปาหอถงัสูง 
และระบบกรอง
ประจ าหมู่บ้าน .

ประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง 3,000,000  -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพียงพอ
ส าหรับบริโภค

กองช่าง

17,350,000   21,100,000   28,300,000   12,600,000   32,520,400   รวมจ านวน  36  โครงการ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

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

การศึกษา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะพร้อมเกา้อี้เด็กปฐมวัย

 6 ที่นั่ง ของ ศพด. อบต.
หนองหลุม จ านวน 4 ชุด

24,000 -            -           -            -         กองการศึกษา

2 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ไม้วัดส่วนสูงชนิดแบบมีฐาน 
จ านวน 2 ชุด ส าหรับเด็ก 
ศพด.อบต.หนองหลุม และ 

ศพด.บ้านบัวยาง

5,000 -            -           -            -         กองการศึกษา

3 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน       พัดลมติดผนัง ของ      
   ศพด.อบต.หนองหลุม 

จ านวน 3 ตัว

6,000 -            -           -            -         กองการศึกษา

4 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด จ านวน 12 
ตัว ส าหรับ ศพด.ทั้ง 3 แห่ง

36,000 -            -           -            -         กองการศึกษา

5 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเกบ็ของ ของ ศพด.วัด
หนองหลุม และ ศพด.บ้าน

บัวยาง จ านวน 6 หลัง

36,000 -            -           -            -         กองการศึกษา

6 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบสองบาน ของ 
ศพด.บ้านบัวยาง

5,900 -            -           -            -         กองการศึกษา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

173



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

7 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เยน็ ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
ของ ศพด.บ้านบัวยาง 

จ านวน 1 หลัง

8,500 -            -           -            -         กองการศึกษา

8 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ
ตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20 

แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

29,900     -            -           -            -        ส านักปลัด

9 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร     เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง

-           59,000      -           -            -        ส านักปลัด

10 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กโิลวัตต์ แบบอัด

ท้าย

-          -          -          2,400,000    -        ส านักปลัด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

11 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 110 กโิลวัตต์

-          -          -              -               1,070,000   ส านักปลัด

12 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

      รถกระเช้าไฟฟ้า    
จ านวน 1 คัน

-          -          2,500,000   -               -        กองช่าง

151,300      59,000 2,500,000   2,400,000    1,070,000   รวมจ านวน   12   โครงการ
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  ส่วนที่ ๔ 

   การติดตามและประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

๑๗๖ 
 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมนิผล 

 ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนพัฒนานั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท 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 



 
 

๑๗๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิน่เป็น
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 

  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
มีดังนี้ 
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. หนองหลุม 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๘ 
 

 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

   ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
       ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
   ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความ 
       ยุ่งยากมากข้ึน 
   ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ 
       ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

  ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

  ๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
        การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

  ๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
        สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

  ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ 
        เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการ      
        โอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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