
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) 

 
 

 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ 

โทร./โทรสาร 0 5669 2111 
www.nonglum.go.th 
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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 1 คน มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ละ 2 คน ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  
เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี
ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมทั้งหมด  3,207  คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งสิ้น 4,411  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗2.70  และมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหลุม 3,204 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,408 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.69   

      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)  
   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 
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   หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 
   หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 
   หมู่ที่ 12  บ้านเหนือพัฒนา 
 

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

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 4,411  คน 
   -  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  3,207  คน 
   -  คิดเป็นร้อยละ 72.70 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
-  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 4,408  คน 

   -  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     3,204  คน 
   -  คิดเป็นร้อยละ 72.69 
 

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 
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               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  มีการคัดก 
รองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 

เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์บริหารส่วนตําบล
หนองหลุมและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิรบารมี   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองไมส่ามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปุวย
ที่ไม่เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา และที่สําคัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมได้จัดสรร
งบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาดูแลในเรื่องของสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย   
   (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๑   แห่ง      

  4.3 อาชญากรรม 
  ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลหนองหลุมเป็นประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ
นี้มาช้านานแล้วรุ่นต่อรุ่น ทําให้เกิดเป็นสังคมของเครือญาติ จึงมีการพึ่งพาอาศัยและดูแลกันอย่างดี ทําให้มี
ปัญหาอาชญากรรมน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดมีบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ทางหน่วยงานภาครัฐ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นท่ีเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจน
มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4.5 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 มีบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ทั้งหมด 17 
แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จํากัด 
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด 
5. บริษัท ไทย แก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
6. บริษัท แอล.เอส.อีโค่เทคโนโลยี จํากัด 
7. บริษัท อรธนา อินเตอร์เทรด จํากัด 
8. บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี 6 จํากัด 
9. บริษัท เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
10. บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จํากัด 
11. บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จํากัด 
12. บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
13. บริษัท โหย่งหลิน (2013) จํากัด 
14. บริษัท ฟิต เอ็น ไฟน์ จํากัด 
15. บริษัท ปตท. (มหาชน) จํากัด 
16. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
17. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
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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  
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
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เสนปีละครั้งหรือสามปีครั้ง ส่วนมากจะจัดในเดือนสี่, เดือนหก หรือเดือนสิบสอง จะไม่นิยมประกอบพิธีเสน
เรือนในเดือนเก้าและเดือนสิบ เพราะเชื่อกันว่าผีจะไปเฝูาแถน (เทวดา)  
     ความเชื่อและความสําคัญของการประกอบพิธีเสนเรือน เกิดจากความเชื่อเรื่องผีและ
วิญญาณท่ีมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยชาวไทยทรงดําเชื่อว่าหลังจากท่ีบรรพบุรุษเสียไปแล้ว จะต้องทํา
พิธีเชิญวิญญาณกลับไปสู่ที่บ้าน เรียกว่าเชิญผีขึ้นเฮือน ไปอยู่ที่ห้อง “กะล้อฮอง” เพ่ือมิให้วิญญาณไร้ที่อยู่อาศัย 
และเม่ือถึงกําหนดกจ็ะประกอบพิธีเสนเฮือนให้แก่บรรพบุรุษ 

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 
   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  
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  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 เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ี
มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
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5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ         
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใน
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

   1) การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

             2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

             3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ  
                 การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี  
                 คุณภาพสูง 

   4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน 
       โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
       ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมี      
       อัตลักษณ์ชัดเจน 

 (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
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3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา 

4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

 (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริงโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้



 
 

๑๖ 
 

อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ 
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการ
ประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เก่ียวข้องของแผน
แม่บท เปูาหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการ ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งก าหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ในปี 2580 

 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น/เป้าหมาย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ความมั่นคง 
 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก

ระดับเพิ่มข้ึน 
 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขข้ึน 

การรักษาความสงบภายในประเทศ/การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง/การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ/การบูร
ณาการความร่วมมือด้านความมัน่คงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ/การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

การต่างประเทศ 
 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศ

ไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยัง่ยืน มีมาตรฐานสากล 
และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ/ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ/การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ/การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก/การตา่งประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 
 



 
 

๑๘ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การเกษตร 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร

เพิ่มข้ึน 
 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
  

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรชีวภาพ/เกษตร
แปรรูป/เกษตรอัจฉริยะ/การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ

ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคบริการเพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น/อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร/อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดษิฐ์/อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม/อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ/        
การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 

การท่องเที่ยว 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยว

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยดีขึ้น 
  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/การท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย/
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า/การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค/  
การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเทศไทยมีพืน้ที่มีแผนผังภูมนิิเวศเพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาเมืองนา่อยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
ผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคด ี

 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง 
  

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ/การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศน์อยา่งยั่งยนื 
 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์/โครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลงังาน/โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั 
 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 ผู้ประกอบการในทุกระดบัเป็นผูป้ระกอบการยุค

ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ/การสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน/การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/การสร้าง
ระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่ 



 
 

๑๙ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

ได้รับการยกระดับ 
 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/การพัฒนาพืน้ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้/การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 

และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้น น าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวติ สังคมไทยมีความสุขและเปน็ที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี/การสร้างคา่นิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ/การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝงัค่านิยมและวฒันธรรมของคนใน
สังคม 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ

พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สตปิัญญา
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์/การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตัง้ครรภ์จนถึง
ปฐมวัย/การพฒันาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น/การพฒันาและยกระดบั
ศักยภาพวัยแรงงาน/การส่งเสรมิศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มทีักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธผิลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 คนไทยได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึน้ 
 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21/การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ี่
หลากหลาย 

 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
 คนไทยมสีุขภาวะทีด่ีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี

เพิ่มข้ึน 
การสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาวะและการปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ/การใช้ชุมชนเปน็ฐานในการสรา้ง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี/การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพที่ทนัสมัยสนบัสนนุการสร้างสุขภาวะที่ดี/การ
กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ/การพฒันา
และสร้างระบบรับมือและปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 



 
 

๒๐ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ศักยภาพการกีฬา 
 คนไทยมสีุขภาพดีขึ้น มนี้ าใจนักกีฬา และมีวนิัย 

เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพืน้ฐานให้กลายเปน็
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
ก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

พลังทางสังคม 
 ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
 

การเสริมสร้างทุนทางสังคม/ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

เศรษฐกิจฐานราก 
 รายได้ของประชากรกลุ่มรายไดน้้อยเพิ่มขึ้น

อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ/การสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกทีส่่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐานและหลักประกนัทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ/มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปาูหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 

การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น

อย่างยั่งยืน 
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว/การ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล/การ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ/การจัดการมลพิษทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล/
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 

การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
 ความมั่นคงดา้นน้ าของประเทศเพิ่มข้ึน 
 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ เพิ่มข้ึน ในการใช้น้ า

อย่างประหยัดและสร้างมลูค่าเพิ่มจากการใช้น้ า 
 แม่น้ าล าคลองและแหลง่น้ าธรรมชาตไิด้รับการ

อนุรักษ์และฟื้นฟสูภาพให้มีระบบนิเวศที่ด ี

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ าของประเทศ/การเพิ่มผลติภาพของน้ าทัง้ระบบ ในการใช้
น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลคา่เพิ่มจากการใช้น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล/การอนรุักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย

การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 
 

การพัฒนาบริการประชาชน/การบริหารจัดการการเงินการคลัง/
การปรับสมดลุภาครัฐ/การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ/การ
สร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 



 
 

๒๑ 
 

ประเด็น/เป้าหมาย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การปราบปรามการ

ทุจริต 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้

ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 

 การอ านวยความยตุิธรรมเป็นไปโดยความเสมอ
ภาค โปร่งใส เปน็ธรรม ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

 

การพัฒนากฎหมาย/การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพฒันา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

การวิจัยและพฒันานวัตกรรมดา้นเศรษฐกิจ/การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสงัคม/การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม/การวิจัยและพฒันานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน/ดา้นปัจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

 

 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดที่ส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์
หลักของแผนพัฒนาคือการ “พลิกโฉม” ประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน”(Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่องด้วยเปูาประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่ล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่Hi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) เศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
(High oportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)  
 โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การ
เป็นHi-Value and Sustainable Thailand  ภายในปี  2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
และ หมุดหมายมีดังนี้ 
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ที่มา :ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 

หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ิมการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่พ้ืนที่ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
เดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูา พร้อมกับการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูา รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟูา 

หมุดหมายที่4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจาก
สินค้าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบ รวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 

หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมและโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 
มุ่งเน้นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ 
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2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได้ โดยผลักดันการพัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าโลก และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมส าหรับ SMEs 

หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ โดยการสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเปูาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครัวเรือนยากจน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 

 

3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 

หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการปูองกันภัยโดยใช้
แนวทางธรรมชาติ เช่น การฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย 

 

4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของภาคการผลิตเปูาหมาย 

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยยกระดับ
ภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิก
กฎหมายที่ไม่จ าเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
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4. แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
 4.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ทิศทางการพัฒนาภาค   มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุ

ภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดีวิถี
ชีวิตยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 4 C ได้แก ่Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย
การสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์
Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตามแนว
วิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของ
เมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

2)  เป้าหมายรวม 
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง 

 
3) แนวทางการพัฒนา 

3.1) พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พิจิตร (1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของ
เมือง การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน
ของภาคเอกชน (2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระยะแรกมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น 
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Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี(3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุ่ม 
Digital Content โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ผลักดันให้น าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ (3) ส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้โดยสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
เพ่ือสร้างจุดขายของพ้ืนที่ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและคนในพ้ืนที่รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการบริการ
ที่เก่ียวข้อง และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ 

3.2) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง     
(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับ
ชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์
เชิงพาณิชย์ (2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ส่งเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (3) พัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 3.3) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(MICE) และกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพโดยเน้นการพัฒนา (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว     
(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและก าหนดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว สนับสนุนการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3.4) เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเอื้อต่อการอยู่อาศัย  (1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  (2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของภาค พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุ
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ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  

3.5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  (1) แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรง
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจน
ที่มีอยู่ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐให้ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข         
(2) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท่าตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุน
การใช้ภูมปิัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน (3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
ในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill)  

3.6) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้า พัฒนาระบบบริหารจัดการหน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาต้นน้ า โดยให้
ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาต้นน้ า สร้างฝายชะลอน้ า ปลูกพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าปูองกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาปุา ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และสร้างจิตส านึกของประชาชนถึงความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้  (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าใน
ลักษณะนิเวศลุ่มน้ า โดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ทั้งในด้านการจัดหาและการใช้ เพื่ออุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ า การเกษตรกรรม และการ
อุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหล่งน้ าระดับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ าอย่างทั่วถึง เร่งรัดการรักษา
พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  (3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดย
สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการด้วยรูปแบบที่เกิดผลส าเร็จมาแล้วในหลายพื้นที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนในการแสวงหาความรู้/เทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็น
ทางเลือกให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร มีการจัดตั้งเครือข่ายการเฝูาระวังในพื้นที่/การ
ลาดตระเวนเพื่อปูองปรามผู้ลักลอบฝุาฝืนกฎหมาย และบังคับใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 
จริงจัง และรวดเร็ว  (4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยจัดให้มีระบบก าจัดขยะและน้ าเสียด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การน าขยะกลับมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างร่าง
กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ(พ.ศ. 2566 - 2570) ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคู่กับมาตรการทาง
กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  (5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสนับสนุนองค์
ความรู้การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 1) เป้าหมายการพัฒนา (Vision)   

“ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม แหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 2) ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการแปรรูป

ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและยั่งยืน ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 

 3) พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนาการบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาผลผลิตและเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ยกระดับให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่

ยอมรับ   
 พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 
 4) ประเด็นการพัฒนา 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า การผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ส่งเสริมการตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับสู่สากล 
 ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการพัฒนา

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

“เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี  
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐาน” 

 2) พันธกิจ (Mission) 
 เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน    

การพ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 



 
 

๒๘ 
 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับการส่งออกและการรองรับความม่ันคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 

 บริหารจัดการน้ า ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ 

 เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 3) ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย และ

น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 รายได้จากการท่องเทีย่วที่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2570 
 การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2570 
 การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและความสะดวกของ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมและยาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

 

 4) จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP) จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ได้ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบายความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจน
ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความส าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ จนท าให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 
4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 SP1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีจุดเน้น ดังนี้
      จังหวัดพิจิตร มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมเป็นระยะ
เวลานานต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพื้นที่รับน้ าทางธรรมชาติจ านวนมากตื้นเขิน การเชื่อมต่อกันระหว่างห้วย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติถูกท าลายจากการพัฒนาของเมือง ซึ่งหากได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมจะ
บรรเทาลง อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการให้เหลือน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากข้ึน และปัญหาอีกด้านหนึ่งที่
รุนแรงมากขึ้นและสมควรได้รับการดูแลคือ การปล่อยสารเคมีจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ  

 

 



 
 

๒๙ 
 

 SP2 การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชมุชน 
ที่เข้มแข็งโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น ท าให้มีความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐานโดยไม่ใช้สารเคมี จนสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็น
รูปธรรมประกอบกับความต้องการของตลาดที่มีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของ
ผู้บริโภคในประเทศ ท าให้ราคาไม่ตกมากเหมือนข้าวที่ใช้สารเคมีท่ัวไป 
 SP3 การยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 การเสริมสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสังคมที่มีความสุข
ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน รวมถึงสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกคนในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
 SP4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากมีประเพณี
และวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ที่จัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน งานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบกับมีวัดที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเพ่ือ
เคารพสักการะพระ ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน ารายได้เข้าจังหวัดผ่านการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม และให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ ที่มุ่งเน้นในประเด็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety) แหล่งท่องเที่ยวสะอาด (Clean) 
นักท่องเที่ยวไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ (Fair) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainability) 
 
 5) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพิจิตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1   การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

วัตถุประสงค์ 
 1. การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู แหล่งน้ าหลักและแหล่งน้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติ  
    ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับภาค
     การผลิต เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/    
     อุทกภัย อุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการน้ า ดินและทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
     และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 



 
 

๓๐ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2    การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์
 1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
     ให้กับประชาชน 
 2. หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 2. รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 3. พื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยที่เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 2. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและชุมชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3   การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค ์
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัด 
 5. ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี มีงานท าไม่น้อยกว่า  
     ร้อยละ 3 ต่อปี 
 2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี 
 4. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี 
 5. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้ึน 
 6. อัตราการลดลงของคดีทางแพ่งเก่ียวกับหนี้สินครัวเรือน (เช่น หนี้นอกระบบ สัญญากู้ยืม  
     สัญญาค้ าประกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 7. อัตราที่ลดลงของผู้ปุวยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งสาธารณะ    
     รองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัดและความเป็นเมือง 
 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 



 
 

๓๑ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
                            ให้แก่ชุมชน 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกระดับและเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ 
 2. เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 2. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ 

 3. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ และบริการด้านการท่องเที่ยว 
 
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
1) วิสัยทัศน์ 

“เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
บนฐานชุมชนเข้มแข็งพอเพียง และเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน” 

 
เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม  

เน้นให้ความส าคัญกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเมือง เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

สร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๓๒ 
 

2) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ 

กลยุทธ์ 
1.1) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  การจัดการเพ่ือการเกษตร จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท 

จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดการน้ าในเขตเมือง จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา    
จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การ
ท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรม
สมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิม
มูลค่าการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2) การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้้าเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
โดยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาฟ้ืนฟู แหล่งน้ า และการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ส าหรับทุกคนพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองฟ้ืนฟูแม่น้ าสาย 

หลักให้สะอาด สวยงาม การจัดการน้ าเสีย การบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
รักษาแนวแม่น้ าด้วยการท าพนังกันตลิ่งพังและปรับปรุงถนนอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงกันตลอดแนวแม่น้ า และ
พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนอารมณ์และท ากิจกรรมทางสังคมที่สุนทรีย์และสร้างสรรค์  และ
ฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกมิติ 

1.3) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการคุณภาพอากาศ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เพ่ือให้เป็นเมือง
ที่มีสภาพแวดล้อม ที่ดีสวยงาม สะอาด จัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมขยะชุมชน  การก าจัดขยะ ปรับปรุง
ฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพ่ือจัดการขยะมูล
ฝอย จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัดการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภท
เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล 

1.4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจัดการความรู้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค ์

 
 



 
 

๓๓ 
 

กลยุทธ์ 
2.1) เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร        

อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต
เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ สนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และการสร้างตราสินค้า ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพ
การผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งกลุ่ม 
smart farmer และ Young Smart farmer ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์ม
อัจฉริยะและพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 
สนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพและการ
จัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนในระดับครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรของท้องถิ่น ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
การเฝูาระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
และผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร  

2.2) การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเรียนรู้ สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการ
นักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
โดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของเมืองและของดีในชุมชน และการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวไทย  

 2.3) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญ วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ าหลักของเมือง สินค้า



 
 

๓๔ 
 

ชุมชน อาหารพื้นถ่ินและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ อันจะน าไปสู่
ความชื่นชมและเข้าใจในจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน  

2.4) ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม ให้
ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากฐานเกษตรและทุนทางสังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้สูงอายุ  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น craft และผลิตภัณฑ์อาหาร Functional Food & food craft โดยให้เน้น
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัด และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง 

เป้าประสงค์: ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐ         

กลยุทธ์ 
3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมอาชีพ

เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดย
สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่
ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสนับสนุนแหล่งทุนเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไก
การตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม 
  3.2) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่
สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุก
กลุ่ม ให้ความส าคัญกับการสร้างความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบและการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย พัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ 
จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน 
 



 
 

๓๕ 
 

3.3) การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะการปูองกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีการส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ โดยจัดพ้ืนที่ส าหรับเด็ก เยาวชน คนรักสุขภาพ และนักกีฬา เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬา เพ่ือการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

3.4) เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็น
ผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่
คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่ง
ศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้
เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน  

3.5) สร้างระบบและกลไกในการแก้ปัญหาผลกระทบจาก Covid-19 ต่อประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง เร่งมาตรการในการแก้ปัญหา จัดท าฐานข้อมูล พัฒนาศักยภาพส่งการมีงานท า เข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือ
ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเร็ว รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

3.6)  เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ รวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร ์โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้
สามารถด าเนินการแก้ไขร่วมกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.7) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่  ต้น
น้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน การปูองกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย
อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม การปรับระบบนิเวศท่ีเหมาะสม 
โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน   

3.8) การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา จัดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทาง โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาในระดับชุมชน กลุ่มคน กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มความสนใจ เช่น สภาชุมชน สภาเครือข่ายผู้สูงอายุ สภาการกีฬา สภาผู้ประกอบกิจการ
ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนและชุมชน สภาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ ความคิดเห็น
และโครงการของแต่ละสภาภาคประชาชน จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นแผนงานโครงการ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเปูาหมายร่วมหรือจุด
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกันเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ   



 
 

๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และ 
   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ  

 เป้าประสงค์: เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ของเมืองในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งปรับปรุงระบบ
นิเวศน์พ้ืนที่สาธารณะของเมืองที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต 

กลยุทธ์ 
4.1 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบ
และกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิตโดยการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่นช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ท างานให้มีคณุภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดรวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

4.2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถส่งเสริมให้จังหวัดพิจิตรมีคุณลักษณะส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นเมืองแห่งการ
เรียนรู้ 6 ประการ ตามท่ีองค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute 
for Lifelong Learning - UIL) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานจนถึงอุดมศึกษา     
2.การส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน  3.การอ านวยความสะดวกให้มีการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน  4.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย  5.การส่งเสริม
คุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้ และ 6.การสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง  

4.3) การพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเมือง ออกแบบระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
พ้ืนที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ จัดท าห้องสมุดอัจฉริยะ Learning space, Library Park พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวางโครงข่ายพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

4.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลส้าหรับประชาชน  พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงข่ายการสื่อสาร และปรับปรุงระบบนิเวศน์พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาในทุกมิติของเมือง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับ
ประชาชน 

4.5) การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและองค์กรดิจิทัล พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นองค์กร
ทันสมัย มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพฉับไว ไม่ซับซ้อน เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างกระชับ ระบบการท างานเชื่อมโยง
ทั้งสายการบังคับบัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการท างานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน มี
เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีเครือข่ายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให้ทุกคนในองค์กรท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข  



 
 

๓๗ 
 

4.6) พัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักสู่
ความส าเร็จ มีการก าหนดต าแหน่ง อัตราก าลังคน สมรรถนะ ฝีมือทักษะ ความสามารถของบุคลากร พร้อม
ด้วยแผนการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ระดับมาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน และการท างานเป็นทีม เน้นการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่บุคลากรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อน้าไปสู่
     เมืองท่ีน่าอยู่ ม่ันคงและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และรองรับการยกระดับทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศของเมือง ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเมือง สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 5.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติให้ครอบคลุมทุก
พื้นทีมุ่่งพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบวงจรทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รวมถึงความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตามหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 5.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเชื่อมโยงภาคการ
ผลิต ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้าน  
โลจิสติกส์ท่ีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  
 5.3) พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่การพฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อยกระดับระบบ
บริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิง่แวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและระบบบริการสาธารณะให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ 
และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงความพร้อมของโครงสรา้ง
พื้นฐานทางสังคมและระบบบริการสาธารณะให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม รองรับการพฒันาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ท้ังภาคธรุกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การบริการ 
การท่องเท่ียว ระบบโลจิสติกส์ฯลฯ  
 5.5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีมาตรฐานเอกภาพ
รองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ  เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและ
มาตรการในการฟื้นฟูท่ีดีและปลอดภัยกว่าเดิม  และขับเคลื่อนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย 



 
 

๓๘ 
 

3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรใน

ภาพรวม ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการพัฒนาในทุกมิติ 
โดยเน้นให้ความส าคัญการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และการเกษตรนวัตกรรมและสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมจากฐานการเกษตรและวัฒนธรรม และเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
คุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 
 

4.5 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม 
 1. วิสัยทัศน์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

         “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน” 

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

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

    พอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไขปัญหาน้ า

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

บริการของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

5. ค่าเป้าหมาย  
     1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
     2.  มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
     3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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     4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  

6. กลยุทธ์ 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล 
 3. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ           
       การกระจายอ านาจ  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการ    
      บริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

เป้าประสงค์  
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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9. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 9.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุมได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณได้ โดยอ านาจของ  
     ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้       
     ท าให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ 
     ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
  ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และ 
     ประชาชนในพื้นท่ีมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

     มีระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟูา โทรคมนาคม 
      มีประเพณีของชาติพันธุ์ไทยทรงด าท่ีมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่น

        ของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน กองทุนแม่ของ

       แผ่นดิน ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพ  

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      สถานประกอบการที่รองรับแรงงานในพ้ืนที่ ยังไม่เพียงพอ 
      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว ท าให้ขาดรายได้ 
      แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
      คนวัยท างานย้ายถิ่นฐาน เพ่ือไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัดมากข้ึน 
      ผู้สูงอายุมีจ านวนมากข้ึน และขาดคนดูแล  

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)                                   

  มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 นครสวรรค์ – พิษณุโลก ตัดผ่าน ท าให้ 
      เส้นทางคมนาคมสะดวกและสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 
      เศรษฐกิจ 

๔)  ข้อจ้ากัด (T : Threat) 
      งบประมาณทีไ่ด้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

           บริหารงาน 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ 

           แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้
           ยากมาก 



 
 

๔๓ 
 

   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
  (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ้าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ และขาดงบประมาณในการด าเนินการ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  รวมไปถึงของบประมาณจากภายนอก เช่น 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อบจ.พิจิตร ฯลฯ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นมีขนาดพ้ืนที่กว้างและไม่มีบ้าน
ประชาชนอาศัยอยู่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  และช่วงฤดูแล้งประชาชนใช้ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร จึงท าให้เกิดปัญหาไฟฟูาตกและดับเป็นบางช่วง จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็ได้ตั้งงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาส่วนนี้ไว้แล้ว ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

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

 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน
ครัวเรือนที่มีปัญหาเป็นจ านวนมาก  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้มีโครงการบ้านพอเพียงชนบท และงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูของ 
อบจ.พิจิตร  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก็จะ
ด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   



 
 

๔๔ 
 

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย  มัน

ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 
๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่  แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี  ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม 
สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมี
พ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท า
การเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้แก้ไขปัญหา
โดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

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

       ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
       จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  ไขมันในเส้น
เลือด  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐานน้อย
มาก  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

            ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล



 
 

๔๕ 
 

หนองหลุม  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
หับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

          ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  และประชากรบางรายที่
ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วน ทุกฝุาย ทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้
เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค
แดนซ์  งานประเพณี  เป็นต้น 

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

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

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตรแต่ไม่มีแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่และอยู่นอกเขตชลประทาน  ต้องอาศัยน้ าดิบจากน้ าใต้ดิน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอ
ฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  



 
 

๔๖ 
 

เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  เพื่อปูองกันปัญหามลพิษจึงได้ท า  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่นสวยงาม ให้
เป็นชุมชนน่าอยู่  
 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้จัดตั้งในเขต อบต.หนองหลุม  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  

แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ละ 1 คน มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ละ 2 คน ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  
เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี
ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมทั้งหมด  3,207  คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งสิ้น 4,411  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗2.70  และมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 3,204 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,408 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.69 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

9.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค - บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียง 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 
 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ 
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากยังขาดงบประมาณ  
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม 
ที่เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรัง แนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน ไขมันในเส้นเลือด 
เป็นต้น 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

 



 
 

๔๘ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) น้ าเสียจากชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 
 

- ลดปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่นคงแข็งแรง  
 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึน 
ท าให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือน 
ท าให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือน 
การพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 
 

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

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม   
 
 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 
 



 
 

๔๙ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกม 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาร
เสพติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชน อายุตั้งแต่ ๓๕ 
ปีขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมที่อายุ 
๓๕  ปีขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ ดื่ม
สุรา  

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 
 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต.หนองหลุม 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ า ระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ า ค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

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

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์มาตรฐานรายได ้
 

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุมไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และส่งเสรมิ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 



 
 

๕๐ 
 

ด้าน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้น อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน่ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 
 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

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

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก 
และแห้งแล้งในฤดูแล้ง 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พืน้ท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

- ปัญหาเรื่องน้ าท่วม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   
 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน ส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

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

 
 

 



 
 

๕๑ 
 

5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 

ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ความ
มั่นคง  
 

(3) การเกษตร  
(4) อุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต  
(5) การท่องเที่ยว  
(8)ผู้ประกอบการ
แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่  
(23) การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

(10) การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม  
(11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  
(12) การพัฒนาการ
เรียนรู้  
 

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

(6) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  
(7) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ และดิจทิัล  
(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน 
(19) การบริหาร
จัดการน้ าทัง้ระบบ 
 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 

(1) มิติภาคการผลติและบริการ
เปูาหมาย 

(2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(3) มิติความยั่งยนื
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

(4) มิติปัจจัย
ผลักดันการพลิก
โฉมประเทศ 



 
 

๕๒ 
 

แผนระดับที่3 

แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2566 - 2570) 

(1)  พัฒนาสู่การเป็นระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA   
      พัฒนาการผลิตตามระบบ 
(2) เกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสูอุ่ตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
(3) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่ม  
    ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ 

(4) เสริมศักยภาพของ
เมืองและพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และเอื้อต่อ
การอยู่อาศัย 
(5) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ปุาต้นน้ าพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ าท่ีมี
ความสมดุล ปูองกัน
และ แก้ไขปัญหา
หมอกควัน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ส่งเสริม
การตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
-พัฒนาการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับสู่สากล 
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร (2566-2570) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
(4 )พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการใหไ้ด้มาตรฐานและมีอัต
ลักษณ์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

(3 )การเสริมสร้างสังคมคณุภาพ 
สันติสุขอยา่งยั่งยืน 

(1)การบริหารจดัการน้ า 
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร(2566-2570) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรม
และทุนทางวฒันธรรม 

(4 )ส่งเสริมกระบวนการ
การเรยีนรู้พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
บุคคลตลอดช่วงชีวิต 
และประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทั้งระบบ 
เพื่อไปสู่เมืองแห่งการ
เรียนรู้และคนคุณภาพ 

(3 )การ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และ
เสรมิสร้าง
สังคมชุมชน
เข้มแข็งตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5) พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ
ระบบนิเวศของเมือง
เพื่อน าไปสูเ่มืองที่น่า
อยู่ มั่นคงและยั่งยืน 
(1) การบริหาร
จัดการน้ า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ 

(4) ส่งเสริม
กระบวนการการ
เรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
บุคคลตลอดช่วง
ชีวิต และ
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทั้งระบบ เพื่อไปสู่
เมืองแห่งการเรียนรู้
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)

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหาร
จัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

1.1 แผนงานการเกษตร 8         1,920,000  9         1,570,000  6         770,000     5         420,000     4         70,000       32       4,750,000  
1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน 2         40,000       2         40,000       8         40,000       7         40,000       6         40,000       10       200,000     

รวม 10      1,960,000  11      1,610,000  14      810,000    12      460,000    10      110,000    42      4,950,000  
ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

 2.1 แผนงานการเกษตร 9         745,000     9         745,000     9         745,000     9         745,000     9         745,000     45       3,725,000  
 2.2 แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

10       690,000     10       690,000     10       690,000     10       690,000     10       690,000     50       3,450,000  

 2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและ
โยธา

84       57,820,000    86       73,396,000    75       36,094,000    68       33,420,000    62       43,633,000    375     244,363,000   

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน -      -             -      -             1         250,000     1         250,000     6         1,550,000  8         2,050,000  
รวม 103    59,255,000   105    74,831,000   95      37,779,000   88      35,105,000    87      46,618,000    478    253,588,000  

ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครั้งที ่1/2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปีป ี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)

ยทุธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพชีวติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งยั่งยนื

3.2 แผนงานการศึกษา 15       4,122,160  15       4,122,160  15       4,122,160  16       4,222,160  15       4,122,160  76       20,710,800    

3.3 แผนงานสาธารณสุข 17       730,000     17       730,000     17       730,000     17       730,000     17       730,000     85       3,650,000      

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       270,000     10       270,000     10       270,000     10       270,000     10       270,000     50       1,350,000      

3.6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

15       816,000     15       731,000     16       1,166,000  15       786,000     15       816,000     76       4,315,000      

3.7 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

24       6,520,000  25       6,820,000  12       520,000     12       520,000     12       520,000     85       14,900,000    

รวม 83      12,708,160   84      12,923,160   72      7,058,160     72      6,778,160     71      6,708,160     382    46,175,800    

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครั้งที ่1/2565)

องค์การบริหารส่วนต 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)

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 21       1,080,000  21       1,080,000  21       1,080,000  21       1,450,000  21       1,080,000  105     5,770,000  
รวม 21      1,080,000  21      1,080,000  21      1,080,000  21      1,450,000  21      1,080,000  105    5,770,000  

รวมทัง้สิ้น 217 75,003,160   221 90,444,160   202 46,727,160   103 43,793,160   189 54,516,160   1,007 310,483,800  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครั้งที ่1/2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี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)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอย่างสมดุล
1.1 แผนงานการเกษตร 9         3,510,000  9         3,310,000  6         1,950,000  4         1,050,000  2         500,000     30       10,320,000     

รวม 9        3,510,000  9        3,310,000  6        1,950,000  4        1,050,000  2        500,000    30      10,320,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

39       12,970,000    47       12,427,000    49       14,868,500    41       12,592,000    40       12,641,000    216     65,498,500    

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3         510,000     3         550,000     1         500,000     -      -             3         1,600,000  10       3,160,000  
รวม 42      13,480,000   50      12,977,000   50      15,368,500   41      12,592,000   43      14,241,000   226    68,658,500   

รวมทัง้สิ้น 51      16,990,000   59      16,287,000   56      17,318,500   45      13,642,000   45      14,741,000   256    78,978,500   

ปี 2570 รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

โครงการพัฒนาทีน่ 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 โครงการรักน้าํ 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

สํานักปลัด

2 โครงการกําจดัผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้าํ
สาธารณะในเขตตําบล
หนองหลุม

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการดําเนินการ
กําจดัผักตบชวา
และวัชพืชใน
แหล่งน้าํ

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

แหล่งน้าํ
สาธารณะ
ปลอด
ผักตบชวาและ
น้าํในแหล่งน้าํ
เหมาะแกก่าร
อยูอ่าศัยของ
สัตว์น้าํ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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
พระราชดําริ

เพื่อจดัซ้ือจดัหา
พันธุห์ญ้าแฝก 
และจดักจิกรรม
รณรงค์ ร่วมกนั
ปลูกและดูแล

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สภาพดินเกดิ
ความสมดุล 
ลดการพังของ
ตล่ิง

สํานักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี

จดักจิกรรมออก
สํารวจและศึกษา
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ตําบลหนอง
หลุม

ประชาชน 12 หมู่บ้าน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     สามารถ
สํารวจและ
ศึกษา
พันธกุรรมพืช
ในพืน้ทีไ่ด้
มากกวา่ร้อยละ
 70

ประชาชนใน
พื้นที่เห็นถงึ
ความสําคัญ
และช่วยกนั
ดูแล อนุรักษ์
พันธุพ์ืชในพื้นที่

สํานักปลัด

5 โครงการขดุลอกคลองวัง
สําโรง ช่วงหมู่ที่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง กว้าง 
15 เมตร ลึก 3 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร 
พร้อมเสริมคันคลอง
กว้าง 3 เมตร สูง 1.5 
เมตร

500,000   500,000   200,000   -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   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

6 โครงการขดุลอกคลอง
ไหล่โก เรียบถนนทาง
หลวงหมายเลข 117 
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขุดลอกคลอง กวา้ง 10
 เมตร ลึก 5 เมตร ก้น
คลองกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

-           -           -           350,000   -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกคลอง
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร หลัง
คลองกวา้ง 4 เมตร 
พร้อมลงลูกรังตลอด
สายทัง้สองฝ่ัง

-           -           500,000   -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

8 โครงการขดุลอกคลอง
สายหนองมะปัง หมู่ที่ 7
 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง กว้าง 4 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
 850 เมตร คันคลอง
 2 เมตร หลังคลอง 4 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ตลอดทั้งสองฝ่ัง

500,000   -           -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

       1.1 แผนงานการเกษตร

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

9 โครงการขดุลอกคลอง
สายหลังนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง (พิจติร)

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง ปาก
คลองกว้างเฉล่ีย 10 
เมตร กน้คลองกว้าง
เฉล่ีย 6 เมตร ลึกเฉล่ีย
 5 เมตร

500,000   200,000   -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

10 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้าํสายป้าหล่อ หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง กว้าง 4 
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

-           150,000   -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

11 โครงการขดุลอกอ่าง
หนองต้มมือ หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกอ่างพื้นที่ 7 ไร่ -           500,000   -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

12 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น้าํสายบ้านบัวยางถงึ
หนองร้ิน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองกว้าง 5 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
 1,948 เมตร

350,000   -           -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

61



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการขดุลอกคลอง
บ้านโนนไร่ถงึบ้านห้วย
ห้าง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง ยาว 
450 เมตร

-           150,000   -           -           -           เกษตรกรมีน้าํ
ใช้ใน
การเกษตร 
มากกว่าร้อย
ละ 60

ลดปัญหาน้าํ
ท่วมในฤดูน้าํ
หลาก

กองช่าง

1,920,000 1,570,000 770,000   420,000   70,000      รวมจ านวน   13   โครงการ

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

62



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ธนาคารขยะ

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

ลดปัญหาขยะ
ในชุมชน

สํานักปลัด

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

สํานักปลัด

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) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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

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 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

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลหนองหลุม

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

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

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

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 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน

เพื่อจดัอบรม
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

สํานักปลัด

4 โครงการจดัอบรมการ
ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว
คุณภาพ

เพื่อจดัอบรมการ
ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว
คุณภาพ

เกษตรกรต้นแบบ 30 
ราย

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

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ 
ลดต้นทุนและ
เพิม่คุณภาพ
ผลผลิต

สํานักปลัด

5 โครงการจดัอบรม
โรงเรียนเกษตรกร

เพื่อจดัอบรม
โรงเรียนเกษตรกร

เกษตรกรต้นแบบ 30 
ราย

80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ 
ลดต้นทุนและ
เพิม่คุณภาพ
ผลผลิต

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ 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

6 โครงการจดัอบรมการ
ผลิตขา้วอินทรีย์

เพื่อจดัอบรมการ
ผลิตขา้วอินทรีย์

เกษตรกรต้นแบบ 30 
ราย

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

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ 
ลดต้นทุนและ
เพิม่คุณภาพ
ผลผลิต

สํานักปลัด

7 โครงการส่งเสริมบ่อจิว๋
พอเพียง

เพื่ออบรมการทํา
แปลงตัวอยา่ง

เกษตรกรทําแปลง
ต้นแบบ 51 บ่อ

255,000   255,000   255,000   255,000   255,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
แปลงต้นแบบ 
และลดรายจา่ย
ในครัวเรือน

สํานักปลัด

8 โครงการจดักองทุนสาร
ชีวภัณฑ์

เพื่อจดักองทุนสาร
ชีวภัณฑ์ประจํา
หมู่บ้าน

เกษตรกรในตําบล
หนองหลุม

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตขา้วและ
ส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์

สํานักปลัด

       2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 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

9 โครงการจดัต้ังกองทุน
ปุ๋ยส่ังตัด

เพื่อจดัต้ังกองทุน
ปุ๋ยส่ังตัดประจํา
หมู่บ้าน

เกษตรกรในตําบล
หนองหลุม

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตขา้วและ
ส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยส่ังตัด

สํานักปลัด

745,000   745,000   745,000   745,000   745,000   

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวมจ านวน   9   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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือให้กบั
ประชาชน

เพือ่ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน 
เช่น การจักสาน 
ประดิษฐ์ของชําร่วย
 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
นําไปใช้
ประโยชน์ได้

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ตําบลหนองหลุม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของชุมชน
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ส่งเสริมให้
เกดิการสร้าง
รายได้และทุน
หมุนเวียน

ประชาชน  กลุ่มอาชีพ
 ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบลหนองหลุม

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

กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
การส่งเสริม 
กอ่ให้เกดิรายได้

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

68



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แกก่ลุ่มผู้สูงอายตํุาบล
หนองหลุม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอาย ุได้มีการ
รวมกลุ่มทํา
กจิกรรมเพื่อเพิ่ม
โอกาสด้านอาชีพ
ให้แกผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนที่สนใจใน
พื้นที่ตําบลหนองหลุม

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

ผู้สูงอายแุละ
ประชาชน
ทั่วไปมีอาชีพ

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน
 และแกนนํากลุ่มต่างๆ
ในตําบลหนองหลุม

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน
 ผู้นําหมู่บ้าน และ
แกนนํากลุ่มต่างๆ
ในตําบลหนอง
หลุมมีศักยภาพใน
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้กลุ่ม
ของตนประสบ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการ

ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
ผู้นําหมู่บ้าน และแกน
นํากลุ่มต่างๆในตําบล
หนองหลุม อยา่งน้อย
ปีละ 1  คร้ัง

   500,000    500,000    500,000    500,000    500,000 ผลสัมฤทธิใ์น
การพัฒนา
และ
ดําเนินการ
ของหมู่บ้าน 
กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มต่างๆ
ในตําบล
หนองหลุมดีขึน้

กลุ่มแม่บ้าน 
ผู้นําหมู่บ้าน 
และแกนนํา
กลุ่มต่างๆใน
ตําบลหนอง
หลุมมีศักยภาพ
ในการพัฒนา
และส่งเสริมให้
กลุ่มของตน
ประสบ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ

สํานักปลัด

       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

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

สํานักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการทําขนม
ไทย

เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการ
ทําขนมไทย

จดัการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการทํา
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

สํานักปลัด

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ตําบลหนองหลุมมี
อาชีพและรายได้
อยา่งเพียงพอ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตําบลมี
อาชีพและรายได้อยา่ง
เพียงพอ

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

กลุ่มอาชีพต่างๆ
 มีการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นและ
มีรายได้เพิม่
มากขึ้น

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 

70



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 จํานวน 60 
คน

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

กลุ่มสตรีมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึน้

สํานักปลัด

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรภายในตําบล
หนองหลุม

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรตําบล
หนองหลุม

เกษตรกร จํานวน 30
 คน

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

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้

สํานักปลัด

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

สํานักปลัด

690,000   690,000   690,000   690,000   690,000   

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมจ านวน   10   โครงการ

แบบ ผ.02 

71



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการลงลูกรังซอย
ร่มเยน็ 2 (ทิศเหนือ) หมู่
ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว  
500 เมตร

-           -           108,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังสายถ้ า
นางเงือก หมู่ที่ 1 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว  
470 เมตร

110,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 แบบ ผ.02 

72



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่มเยน็ 2 (ทิศเหนือ) หมู่
ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว   800 เมตร

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถ้ านางเงือก หมู่ที่ 1 
บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว   500 เมตร

-           -           250,000   250,000   375,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองขวาง หมู่ที่ 1 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

73



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
คอนกรีตเสริมเหล็กสาม
แยกก านัน หมู่ที่ 1 บ้าน
ต้นประดู่ เชื่อมต่อต าบล
ก าแพงดิน อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวัดพิจติร

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   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตราย หมู่ที่ 1 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย 
จ านวน 2 จดุ บริเวณ
หน้าวัดต้นประดู่และ
สะพานระมานน้อย

-           100,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 
บ้านต้นประดู่

เพื่อติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย

เคร่ืองออกก าลังกาย
ส าหรับประชาชน

-           -           100,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจทีดี่

กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านต้นประดู่

เพื่อซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 50,000     -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค

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 

10 โครงการลงลูกรังถนน
สายเนินสนามเพาะ หมู่ที่
 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

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

-           -           -           -           220,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

11 โครงการลงลูกรังถนน
สายหนองคอนทะเล หมู่
ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง ถงึ
หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม 
ต าบลสามง่าม อ าเภอ
สามง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-           -           322,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

12 โครงการลงลูกรังถนนคัน
คลองเชื่อมบ้านไหล่โก 
ถงึหนองน้ าสาธารณะ
เนินสนามเพาะ

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-           -           242,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

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 

13 โครงการลงลูกรังถนน
รอบหนองสาธารณะ หมู่
ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

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

-           -           220,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนป่าแดงถงึบ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
 3 หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่า
แดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 200 
เมตร

-           -           350,000   -           -           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 

16 โครงการลงลูกรังสายหมู่
ที่ 3 บ้านต้นประดู่ - 
บ้านหนองนางนวล

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-           330,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านต้นประดู่

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ระยะทางยาว 188 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตร

-           200,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

18 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 600 
เมตร

500,000   300,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

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 

19 โครงการลงลูกรังซอย 2
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
400 เมตร

-           -           -           110,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

20 โครงการลงลูกรังสาย
คลองป่าสัก เชื่อมทุ่งกา
ระบาท 1

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
5,000 เมตร

-           250,000   250,000   300,000   300,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

21 โครงการลงลูกรังสาย
คลองป่าสักเชื่อมหนองร้ิน

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
5,000 เมตร

-           250,000   250,000   300,000   300,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

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 

22 โครงการลงลูกรังซอย 3
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร

-           -           -           -           200,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

23 โครงการลงลูกรังถนน
สายป่าช้า บ้านป่าสัก 
เชื่อมบ้านหนองหลุม 
และบ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
3,000 เมตร

-           -           250,000   250,000   250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

24 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้ าสายป่าสักถงึ
สายหนองร้ิน หมู่ที่ 6 
ต าบลวังโมกข ์อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
6,700 เมตร

-           -           300,000   300,000   300,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

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 

25 โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้ าสายทุ่งการะ
บาท หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
3,600 เมตร

-           250,000   250,000   250,000   250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

26 โครงการลงลูกรังถนน
สายป่าช้า บ้านป่าสักถงึ
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

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

-           -           -           250,000   250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

27 โครงการลงลูกรังถนน
สายบ้านหนองหลุมถงึ
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
800 เมตร

190,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

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 

28 โครงการลงลูกรังคัน
คลองวังส าโรง ช่วงหมู่ที่
 6 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
2,800 เมตร

300,000   301,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ลูกรังสายบ่อทราย หมู่ที่
 6 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตรระยะทางยาว 
300 เมตร

150,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เมืองทอง หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-           -           -           150,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

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 

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อทราย หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ก 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   300,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านยางนกกกระทุง 
(วิมานพรหม) หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พิจติร

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,000
 เมตร

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

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 

34 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่
 6 ถงึสายเอเชีย 117 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พิจติร

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
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

35 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาพร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อกอ่สร้างลาน
กฬีาพร้อมเคร่ือง
ออกก าลังกาย

ลานกฬีาพร้อมเคร่ือง
ออกก าลังกาย

-           -           200,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจทีดี่

กองช่าง

36 โครงการลงลูกรังคัน
คลองบริเวณเส้นถนน
ทางหลวงหมายเลข 117
 ถงึ บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,700 เมตร

-           -           -           -           380,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

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 

37 โครงการลงลูกรังสาย
หนองตะเขเ้ชื่อมถนน
ทางหลวงหมายเลข 117

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

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

430,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

38 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านไหล่โก
 - หมู่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด
ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,135 เมตร

   244,000              -                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หลังนิคมอุตสาหกรรมฯ 
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 703 
เมตร

   206,000    300,000    300,000    300,000    300,000 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 

40 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบป่าอ้อยเกา่ หมู่ที่ 7
 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,135
 เมตร

   450,000    450,000    450,000    450,000    470,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

             -                -                -      150,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

42 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
สายคลองมะพับ หมู่ที่ 7
 บ้านไหล่โก (ช่วงที่ 1)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
ระยะทางยาว 298 
เมตร

             -      500,000    500,000              -                -   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 

43 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
สายคลองมะพับ หมู่ที่ 7
 บ้านไหล่โก (ช่วงที่ 2)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
ระยะทางยาว 186 
เมตร

             -                -                -      500,000    250,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

44 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

45 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

86



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 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตรายบริเวณหน้าศาล
เจา้พ่อปู่ด า หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย สูง 
1.00 เมตร ยาว 12 
เมตร

50,000     -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตรายบริเวณคลองมะ
พับ หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย -           50,000     -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างราวกนั
อันตรายบริเวณคลอง
ห้วยน้อย หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย -           50,000     -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองไหล่โก

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ไหล่โกให้เป็นสถานที่
พักผ่อนและออกก าลัง
กาย

-           -           -           300,000   -           ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนอยู่
ในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
พักผ่อนและ
ออกก าลังกาย

กองช่าง

87



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 

50 โครงการวางท่อน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อน้ าเสีย

วางท่อน้ าเสีย
ระยะทางยาว 7,500 
เมตร

-           -           250,000   250,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

51 โครงการวางท่อน้ าเสีย
จากสายแยกถงึคลอง
หน้าศาลเจา้พ่อปู่ด า หมู่ที่
 7 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อน้ าเสีย

วางท่อน้ าเสีย
ระยะทางยาว 628 
เมตร ขนาดของท่อ 
0.60 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 13
 บ่อ

200,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ลูกรังซอยโชคอนันต์ หมู่
ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
500 เมตร

-           108,000   -           -           -           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 

53 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เอี่ยมละมูล หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 3.50
 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
130 เมตร

-           -           -           230,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พี่พร หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 88 
เมตร

-           -           -           -           140,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

55 โครงการขดุคลองไส้ไก ่
สายบ้านบัวยางถงึหนอง
ร้ิน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
คลองไส้ไก่

ขดุคลองไส้ไกก่ว้าง 4 
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร วาง
ท่อ 1 x 1 เมตร 
จ านวน 4 จดุ

-           -           -           150,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อยา่งทั่วถงึ

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 

56 โครงการขดุอ่างเกบ็น้ า
หนองขวาง หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
อ่างเกบ็น้ า

อ่างเกบ็น้ า จ านวน 1 
แห่ง

-           -           500,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

เกษตรกรมี
แหล่งน้ าเพื่อช้
ในการเกษตร

กองช่าง

57 โครงการขดุอ่างเกบ็น้ า
หนองมน หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
อ่างเกบ็น้ า

อ่างเกบ็น้ า จ านวน 1 
แห่ง

-           -           -           500,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

เกษตรกรมี
แหล่งน้ าเพื่อช้
ในการเกษตร

กองช่าง

58 โครงการขดุอ่างเกบ็น้ า
หนองสามขา หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
อ่างเกบ็น้ า

อ่างเกบ็น้ า จ านวน 1 
แห่ง

-           -           -           -           500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

เกษตรกรมี
แหล่งน้ าเพื่อช้
ในการเกษตร

กองช่าง

59 โครงการวางท่อระบาย
น้ าซอยจนี่า หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า              -      100,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

60 โครงการวางท่อระบาย
น้ าซอยตาคาน หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 จดุ 
ยาว 14 เมตร

             -        20,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

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 

61 โครงการวางท่อระบาย
น้ าซอยล าพึง หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ าขนาด
 0.40 x 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาว 82 เมตร

             -                -   50,000                  -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

62 โครงการวางท่อระบาย
น้ าซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ าขนาด
 0.40 x 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาว 175 เมตร

             -                -   -              110,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

63 โครงการวางท่อระบายน้ า
 ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัว
ยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ าขนาด
 0.40 x 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาว 2,300 เมตร

             -      250,000 250,000                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

64 โครงการวางท่อระบายน้ า
 ซอย 1 ล าพัน หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ าขนาด
 0.40 x 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาว 314 เมตร

             -      100,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

91



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 

65 โครงการวางท่อระบาย
น้ าสายกลางหมู่บ้าน 
บ้านบัวยางถงึบ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ า

วางท่อระบายน้ าขนาด
 0.40 x 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาว 1,959 เมตร

             -                -   -              300,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองช่าง

66 โครงการขยายท่อเมน 
PVC ซอย 1 ล าพัน หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมน PVC

วางท่อเมนประปา
ขนาด 3 " หนา 8.5 
ยาว 314 เมตร

             -        40,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

กองช่าง

67 โครงการขยายท่อเมน 
PVC สายบ้านบัวยางถงึ
ลงบึง

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมน PVC

วางท่อเมนประปา 3 "
 หนา 8.5 ยาว 490 
เมตร

     60,000              -   -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

กองช่าง

68 โครงการขยายท่อเมน 
PVC ซอยจนี่า หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมน PVC

วางท่อเมนประปา
ขนาด 3" หนา 8.5 
ยาว 125 เมตร

             -        50,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

กองช่าง

69 โครงการขยายท่อเมน 
PVC ซอย 7 หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมน PVC

วางท่อเมนประปา
ขนาด 3" หนา 8.5 
ยาว 2,300 เมตร

             -      130,000 130,000                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

กองช่าง

92



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 โครงการขยายท่อเมน 
PVC สายริมคลองทิศใต้ 
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ขยายท่อเมน PVC

วางท่อเมนประปา
ขนาด 3" หนา 8.5 
ยาว 1,948 เมตร

             -      210,000 -                        -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

กองช่าง

71 โครงการลงลูกรังสายหมู่
ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อม
หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทู 
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอ
สามง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

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

-           250,000   180,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างคลอง
ดาดปูนพร้อมประตูปิด
เปิดน้ าคลองไส้ไก ่เลียบ
ถนนสายหลักบ้านโนนไร่
ถงึบ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างคลองดาด
ปูน พร้อมประตูปิด
เปิด

คลองดาดปูน พร้อม
ประตูปิดเปิด

-           200,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร

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 

73 โครงการขดุสระหนองนา
ล้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมาขดุสระ ขดุสระ 1 แห่ง 350,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

74 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรังสายเลียบคันคลอง
หนองหลุม หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง 
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด

ผิวจราจร กว้าง 3.50 
เมตร  ระยะทางยาว 
4,000 เมตร

-           -           252,000   250,000   250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

75 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรังสายบวกมะดูก หมู่
ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง 
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด

ผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร  ระยะทางยาว 
200 เมตร

-           -           -           -           100,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

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 รับผิดชอบ
หลัก

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง แบบ ผ.02 

76 โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรังสายหนองนางนวล
 หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ถนนดินลงลูกรัง 
พร้อมปรับเกล่ีย
โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์และรถบด

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร  ระยะทางยาว 
600 เมตร

-           -           -           -           120,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

77 โครงการกอ่สร้างโรง
อาหารของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างโรงอาหาร

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

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
แขง็แรง
ปลอดภัยจาก
โรคถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

78 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
เรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน 
เสา, ไฟฟ้า,ฝ้า,รางริน
,ปูพืน้กระเบือ้ง,ติด
เหล็กดัดด้านข้าง
ระหวา่งอาคารเรียนกับ
ห้องน้ า พร้อมประตู 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 9 
เมตร สูง 3 เมตร

-           -           500,000   -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

มีอาคารที่
สะอาด
ปลอดภัย 
สวยงาม น่าอยู่

กองการศึกษาฯ
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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 โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

ปรับปรุงร้ัวศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนอง
หลุม

-           150,000   -           -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

มีร้ัวที่มั่นคง
แขง็แรง 
ปลอดภัยกบั
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หนอง
หลุม

กองการศึกษาฯ

80 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

กองการศึกษาฯ
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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 

81 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จ้างเหมา
ปรับปรุงห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เปล่ียนหลังคาห้องน้ า 
พร้อมทาสีภายนอก
และภายใน

-           -           220,000   -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

82 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จ้างเหมา
ก่อสร้างห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

ห้องน้ า -           -           50,000     -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และถกู
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

83 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หนองหลุม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

-           50,000                  -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
หนองหลุมมี
สภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่า
อยู ่เหมาะแก่
การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ
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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 

84 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
หลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 8 เมตร

-           -                        -      280,000              -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.มพีื้นที่ให้
ท ากจิกรรมมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

85 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

-                        -        50,000              -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนอง
หลุมมี
สภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่า
อยู ่เหมาะแก่
การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

86 โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาต่อ
เติมอาคารเรียน
ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม

ต่อเติมอาคารเรียน
ด้านขา้ง ขนาด 4 x 
10 เมตร

             -                -                -   350,000                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

มีอาคารเรียน
เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

กองการศึกษาฯ
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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 

87 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่แวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

-                        -   50,000                  -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นบวัยางมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม นา่อยู่ 
เหมาะแกก่าร
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

88 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง

ปรับปรุงฝ้าเพดาน
อาคารเรียน 125 
ตรม. พร้อมประดับ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 8 จดุ 
ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

             -   67,000                  -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัว
ยางมีอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐานและ
มีความพร้อม
ในการจดั
กจิกรรมการ
เรียนการสอน

กองการศึกษาฯ
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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 

ติดเหล็กดัดและมุ้งลวด
 1. หน้าต่าง กว้าง 
1.50 เมตร สูง 1.10 
เมตร จ านวน 8 ช่อง

2. ประตูหน้า กว้าง 
1.80 เมตร สูง 2 
เมตร  จ านวน 1 ช่อง

3. ประตูหลัง กว้าง 1 
เมตร สูง 2 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง

90 โครงการกอ่สร้างห้อง
ซ้อมดนตรี

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อมดนตรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 4 
เมตร

             -   200,000                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

มีห้องซ้อม
ดนตรีส าหรับ
เยาวชนและ
ประชาชนที่
สนใจด้านดนตรี

กองการศึกษาฯ

89 โครงการติดเหล็กดัดและ
มุ้งลวด ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาติด
เหล็กดัดและมุ้งลวด

     50,000 -                        -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

กอ่ใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองการศึกษาฯ
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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 

91 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนยพ์ัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

เพือ่จ้างเหมาต่อ
เติมอาคารศูนย์
พัฒนาและฟืน้ฟู
คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ต่อเติมห้องขนาด กว้าง
 4 เมตร สูง 3.50 
เมตร ยาว 12 เมตร 
จ านวน 2 ห้อง

350,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
และผู้พิการดีขึน้

ส านักปลัด

92 โครงการติดต้ังหอ
กระจายเสียงระบบดิจตัิล
 พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12

เพื่อจา้งเหมาและ
จดัหาระบบ
กระจายเสียงดิ
จตัิลพร้อมติดต้ัง

ระบบกระจายเสียง   
ดิจตัิล 12 สถานี

-           1,200,000  -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

การรับรู้ขอ้มูล
ขา่วสารมี
ประสิทธิภ์าพ
มากขึน้

กองช่าง

93 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาย
ดับประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่
 1 - 12

เพื่อจา้งเหมาติดต้ัง
ไฟฟ้าสายดับ
ประจ าหมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าสายดับหมู่
ที่ 1 - 12

200,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ป้องกนัการ
ช ารุดของไฟฟ้า
รายทาง
สาธารณะ

กองช่าง

6,100,000    9,716,000        9,334,000     9,440,000     7,613,000 รวมจ านวน   93    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 โครงการยา้ยเสาไฟฟ้า
แรงต า่ บริเวณหน้าวัด
ต้นประดู่ หมู่ที  1 บ้าน
ต้นประดู่

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอ  วชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
ย้ายเสาไฟฟ้า

ยา้ยเสาไฟฟ้าบริเวณ
หน้าวัดต้นประดู่ 
จ่านวน 15 ต้น

             -                -                -                -        90,000 ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตรหมู่ที  3 
บ้านต้นประดู่ - บ้าน
หนองนางนวล

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอ  วชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางยาว 3,600 
เมตร พร้อมเพิ มหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ่านวน 2
 จดุ ขนาด 100 แอมป์

            -               -               -               -      500,000 ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

102



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการเพิ มหม้อแปลง
ไฟฟ้าสามแยกทางเขา้
หมู่บ้าน หมู่ที  3 บ้านต้น
ประดู่

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอวชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
เพิ มหม้อแปลงไฟฟ้า

เพิ มหม้อแปลงไฟฟ้า              -                -                -                -      150,000 ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สามหัวบ้าน หมู่ที  5 
บ้านหนองหลุม

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอ  วชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร

             -                -                -                -      250,000 ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
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

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ซอย 7 หมู่ที  9 บ้านบัว
ยาง

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอ  วชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางยาว 2,300 
เมตร

-          -          250,000   250,000   200,000   ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายขา้งโรงเรียนบ้านบัว
ยาง - บ้านหนองหลุม 
หมู่ที  9 บ้านบัวยาง

เพื ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส่านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอ  วชิรบารมี
ในการด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางยาว 1,200 
เมตร

-          -          -          -          360,000   ปริมาณงานที 
ได้รับการ
ด่าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั วถงึและ
เพียงพอ

กองช่าง

-          -          250,000   250,000   1,550,000 รวมจ านวน 6 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

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื แบบ ผ.02 

106



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

กองการศึกษาฯ
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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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ
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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
นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
เพียงพอ

เด็ก/นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เจริญเติบโต
ตามวัย

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ
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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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม สืบสาน
วัฒนธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
 สู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตต าบล
หนองหลุม ในการ
ด าเนินโครงการ

นักเรียนในเขตต าบล
หนองหลุม

62,160     62,160     62,160     62,160     62,160     เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต
มากขึน้

เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ทักษะชีวติมาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ
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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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ
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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 

16 โครงการท้องถิน่รักการ
อ่าน

เพื่อจดัซ้ือหนังสือ
และจดักจิกรรม
ปลูกฝังสร้างนิสัย
การรักการอ่าน

เด็กและเยาวชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลหนองหลุม

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     เด็กและ
เยาวชนที่เขา้
ร่วมโครงการ
มากกว่าร้อย
ละ 70 รัก
การอ่านมากขึน้

เด็กและ
เยาวชนมีนิสัย
รักการอ่าน
มากขึน้

กองการศึกษาฯ

4,122,160    4,122,160    4,122,160    4,222,160    4,122,160    -            -             -          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 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

70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     อัตราการแพร่
 ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
ได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 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 170,000   170,000   170,000   170,000   170,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ลดอัตราการ
ป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก

ส านักปลัด

๔ โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว์

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

115



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 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

12 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
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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 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

๑๔ 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
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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 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

๑๖ 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

๑๗ 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

730,000    730,000    730,000    730,000    730,000    รวมจ านวน   17   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) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 แบบ ผ.02 

120



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) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565) แบบ ผ.02 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 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 

122



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 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 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

9 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

        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

10 โครงการรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติด

เพื่อจดักจิกรรม
รณรงค์ป้องกนัยา
เสพติดในพื้นที่
ต าบลหนองหลุม

ประชาชน และ
เยาวชนในต าบลหนอง
หลุม

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ประชาชนและ
เยาวชนทราบ
ถงึพิษภัยของ
ยาเสพติด

ประชาชนและ
เยาวชนต าบล
หนองหลุม
ตระหนักถงึ
พิษภัยและไม่
ยุง่เกีย่วกบัยา
เสพติด

ส านักปลัด

270,000   270,000   270,000   270,000   270,000   รวมจ านวน  10  โครงการ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 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

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 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 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

กองการศึกษาฯ

4 โครงการแขง่ขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อจดัการแขง่ขนั
กฬีาต้านยาเสพติด

ประชาชนในต าบล
หนองหลุมทั้ง 12 
หมู่บ้าน

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยูใ่น
ระดับดี

ประชาชน
ตระหนักถงึ
โทษของส่ิง
เสพติด

กองการศึกษาฯ

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

กองการศึกษาฯ

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

127



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 โครงการส่งนักกฬีาเขา้
แขง่ขนั

เพื่อส่งนักกฬีาเขา้
แขง่ขนั

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

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

เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองหลุมได้ใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์ 
และมีน้ าใจ
นักกฬีา

กองการศึกษาฯ

7 โครงการส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนักฬีา
ท้องถิน่สัมพันธ์

เพื่อส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมแขง่ขนักฬีา
ท้องถิน่สัมพันธ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.หนองหลุม

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

เกดิความ
สามัคคีและ
สัมพันธภาพที่
ดีระหว่าง 
อปท.ในเขต
อ าเภอวชิรบารมี

กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

8 โครงการส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนักฬีาฟุต
ซอล ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดพิจติร

เพื่อส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนั
กฬีาฟุตซอล ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดพิจติร

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

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

เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองหลุมได้ใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์ 
และมีน้ าใจ
นักกฬีา

กองการศึกษาฯ

9 โครงการส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนักฬีา
ฟุตบอล 7 คน ของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดพิจติร

เพื่อส่งนักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนั
กฬีาฟุตบอล 7 คน
 ขององค์การ
บริหารส่วน
จงัหวัดพิจติร

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลหนองหลุม

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

เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองหลุมได้ใช้
เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์ 
และมีน้ าใจ
นักกฬีา

กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

10 โครงการจดังานประเพณี
แขง่ขนัเรือยาวจงัหวัด
พิจติร ชิงถว้ย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวฯ

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้
ส านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัด
พิจติรในการ
ด าเนินการจดังาน
ประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัด
พิจติร

จดังานประเพณีแขง่ขนั
เรือยาวจงัหวัดพิจติร 
ชิงถว้ยพระราชทานฯ

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

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและมี
นักท่องเที่ยว
เขา้มา
ท่องเที่ยวใน
จงัหวัดพิจติร
มากขึน้

กองการศึกษาฯ

11 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

กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

12 โครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระเจ้า
เสือ จังหวดัพิจิตร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการ

 ประชาชนอ าเภอ  
วชิรบารมี ทั้ง 4 
ต าบล

100,000 15,000 15,000 15,000 100,000 ระดับความ
พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจเฉล่ียอยู่
ในระดับดี

สืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณี และ

มีนักท่องเที่ยว

เขา้มา

ท่องเที่ยวใน

จงัหวัดพิจติร

มากขึน้

กองการศึกษาฯ

13 โครงการจัดงาน
สงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่
 บูชาหลักเมืองและ
ย้อนรอยประวติัศาสตร์
เมืองเก่าพิจิตร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการ

 ประชาชนอ าเภอ 
วชิรบารมี ทั้ง 4 
ต าบล

15,000    15,000    15,000    70,000    15,000    ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

สืบสาน
วฒันธรรม 
ประเพณี และ
มีนักท่องเทีย่ว
เข้ามาท่องเทีย่ว
ในจังหวดั
พิจิตรมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

131



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

14 โครงการฝึกอบรม
ดนตรีสากล

เพื่อจัดฝึกอบรม
ดนตรีสากล

 เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองหลุม

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีสากล 
และใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ

15 โครงการฝึกอบรม
ดนตรีไทย

เพื่อจัดฝึกอบรม
ดนตรีไทย

 เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองหลุม

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย และ
ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากล

เพื่อจัดหาเคร่ือง
ดนตรีสากล
ส าหรับฝึกซ้อม

 เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองหลุม

-          -          350,000  -          -          ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ใน
ระดับดี

เยาวชนและ
ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึง
การใช้เคร่ือง
ดนตรีสากล 
และได้ใช้เวลา
วา่งให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

816,000    731,000  1,166,000  786,000   816,000   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 โครงการปูองกนัและลด
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 โครงการปูองกนัและลด
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) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

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 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
อาสาสมัครปูองกนัภัย
ฝุายพลเรือน (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
การปูองกนัและบรรเทา
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
ปูองกนัภัยพิบัติ
 ลดความ
เสียหายเมื่อ
เกดิสาธารณ
ภัยขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมความรู้
การปูองกนัภัยและการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ปูองกนัภัยและการ
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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

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
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

8 โครงการฝึกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยและซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ

เพื่อจดัฝึกอบรม
การระงับอัคคีภัย
และซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ

พนักงาน อบต.หนอง
หลุม ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชนในพื้นที่

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้
เกีย่วกบัการ
ระงับอัคคีภัย
มากกว่าร้อย
ละ 80

ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่
และปรับใช้ได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

9 โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกนัภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อจดัฝึกอบรม
ทบทวนให้แก่
อาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)

อาสาสมัครปูองกนัภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ของ อบต.หนองหลุม

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 อปพร.มี
ความรู้
เกีย่วกบัการ
ปูองกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมาก
ขึน้

อปพร.มีความรู้
เกีย่วกบัการ
ปูองกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

10 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจติอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หลุม

 จติอาสาภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
จ านวน 50 คน

   150,000    150,000    150,000    150,000    150,000 มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70

ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่
ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
กอง
อ านวยการ
ปูองกนัและ
บรรเทา        
สาธารณภัย 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
หลุมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

137



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

11  โครงการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
อ าเภอวชิรบารมี

เพื่อเปน็ศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยัที่อาจจะ
เกดิขึ้น ตลอดจน
ประสานงานกบั
คณะกรรมการและ
ส่วนราชการอื่นๆใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพกิารใน
พื้นที่ และการ
ปอูงกนัโรคติดต่อที่
ต้องเฝูาระวังทาง
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
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื

12  โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
กรณีเยยีวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกดิสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน กรณี
เยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกดิสาธารณภยั

ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยในพื้นที่
ต าบลหนองหลุม

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนผู้
ประสบสา
ธารณภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
เยยีวยาหรือ
ฟื้นฟู หลังเกดิ
สาธารณภัย 
ร้อยละ 100

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือและ
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึน้

ส านักปลัด

13 โครงการติดต้ังกระจก
โค้งจราจรในต าบลหนอง
หลุม

เพื่อติดต้ังกระจก
โค้งจราจร

ติดต้ังกระจกโค้งจราจร
 ตามทางแยกอันตราย

-           300,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

อุบัติเหตุ
บริเวณทาง
แยกอันตราย
ในต าบลหนอง
หลุมลดลง

กองช่าง

520,000   820,000   520,000   520,000   520,000   รวมจ านวน   13   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 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

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ
กฎหมาย 
ระเบียบ และ
หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง 
สามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรและ
ท้องถิ่น

กองคลัง

        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  4 ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรูพั้ฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ              
เพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรูแ้ละคนคุณภาพ

แบบ ผ.02 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 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

เขตพื้นที่ต าบลหนอง
หลุม ทั้ง 12 หมู่บ้าน

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

สามารถ
ตรวจสอบ
ขอ้มูลผู้ช าระ
ภาษีในพื้นที่ได้
ครอบคลุม และ
เกบ็ภาษีได้
ครบถว้น

กองคลัง

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ด้านภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

สมาชิกสภา อบต.
หนองหลุม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อยู่
ในขา่ยช าระภาษี

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ผู้เขา้รับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เขา้ใจด้าน
ภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย มาก
ขึน้กว่าร้อยละ
 60

ผู้เขา้รับการ
อบรมมีความรู้
ความเขา้ใจ
ด้านภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูก
สร้าง ภาษีป้าย
 มากขึน้

กองคลัง

    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

4 โครงการปกป้องสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อใหม้ี
จิตส านกึและ
ทศันคติที่ดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา
 พระมหากษตัริย์
กจิกรรมส าคัญที่
เกี่ยวกบัสถาบนัของ
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

5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บา้นและต าบล 
จัดประชุม
คณะกรรมการ
จัดท าแผน และที่
เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้แทนประชาคม 
สมาชิกสภา อบต.
หนองหลุม

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

ผู้เกีย่วขอ้งมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและให้
ความส าคัญใน
การจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิน่

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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน
ต าบลหนองหลุม

เพื่อจดัอบรมและ
ศึกษาดูงาน

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

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   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

14 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

เพื่อจดัอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ประชาชน

ประชาชนต าบลหนอง
หลุม

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

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมาย

ส านักปลัด

15 โครงการจดักจิกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินี 
 3 มิถนุายน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนอง
หลุม

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

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

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

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนอง
หลุม

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 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

17 โครงการจัดกิจกรรมวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวนัแม่แห่งชาติ        
12 สิงหาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

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

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

18 โครงการจดักจิกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี  
สินทร มหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว
 28 กรกฎาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

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

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

19 โครงการจดักจิกรรมวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

ประชาชนต าบลหนองหลุม      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 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

20 โครงการจัดกิจกรรมวนั
คล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวชิรบารมี
ในการด าเนิน
โครงการฯ

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

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

21 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหารทอ้งถิ่น
 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู และพนกังาน
จ้างตามภารกจิของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม

เพื่อจัดการอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
 จริยธรรมแก ่
ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนกังานส่วนต าบล
 พนกังานครู และ
พนกังานจ้างตาม
ภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม

 ผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และ
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

1,080,000  1,080,000  1,080,000  1,450,000  1,080,000  รวมจ านวน   21   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 โครงการขดุลอกหนอง
สาธารณะบริเวณเนิน
สนามเพาะ หมูที่ 2 
บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกหนอง
สาธารณะ

ขดุลอกหนองน า้ 
กว้าง 65 เมตร ลึก 3
 เมตร ยาว 165 เมตร

500,000 500,000 500,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

2 โครงการขดุลอกคลอง
เชื่อมจากบ้านโนนป่า
แดง - บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง กว้าง 3
  เมตร ลึก 3 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

-         300,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคลอง
เชื่อมจากหนองคอน
ทะเล หมู่ที ่2 บ้านโนน
ป่าแดง - หมู่ที ่1 บ้าน
สามง่าม ต้าบลสามง่าม 
อ้าเภอสามง่าม จังหวดั
พิจิตร

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกหนองน า้ 
กว้าง 3  เมตร ลึก 3 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

-         -         300,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

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

4 โครงการขดุลอกคลอง 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก 
เชื่อมคลองการะบาท

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกปากคลอง
กว้าง 10 เมตร กน้
คลอง 5 เมตร ลึก 3 
เมตร ระยะทางยาว 
2,400 เมตร

500,000 360,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

5 โครงการขดุลอกสระ
หลวง หมู่ที่ 4 บ้านป่า
สัก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกสระ

ขดุลอกสระ จ้านวน 
1 แห่ง

-         -         -         300,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

6 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งน า้เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

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

-         400,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกคลอง
วังส้าโรง หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง กว้าง 
30 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

500,000 500,000 300,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

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

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการขดุลอกคลอง
ไหล่ค้าว หมู่ที่ 6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองกว้าง 
30 เมตร ระยะทาง
ยาว 800 เมตร

200,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

9 โครงการขดุลอกคลอง
ระมาน (บริเวณเส้น
ถนนทางหลวงหมายเลข
 117 ถงึบ้านห้วยห้าง)

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองกว้าง 3 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูงจากพื นที่นา
 ประมาณ 2 เมตร

500,000 200,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

10 โครงการขดุลอกหนอง
ไหล่โก หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกหนอง

ขดุลอกหนอง กว้าง 
60 เมตร ลึก 1 เมตร
 ยาว 350 เมตร

-         -         -         -         300,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

11 โครงการขดุลอกคลอง
เลียบถนนสายหลักบ้าน
โนนไร่ถงึบ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง ปาก
คลองกว้างเฉล่ีย 4 
เมตร กน้คลองกว้าง
เฉล่ีย 1.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.50 เมตร 
ยาว 400 เมตร

30,000   -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

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

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

12 โครงการขดุลอกคลอง
วังส้าโรง ช่วงหมู่ที่ 10
 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง ปาก
คลองกว้างเฉล่ีย 12 
เมตร กน้คลองกว้าง
เฉล่ีย 6 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4 เมตร

530,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

13 โครงการขดุลอกคลอง
วังส้าโรง หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองวังส้าโรง 250,000 250,000 250,000 250,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

14 โครงการขดุลอกคลอง
หนองหลุม หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองหนอง
หลุมจากฝายน า้ล้น
ถงึทางหลวงหมายเลข
 117 ระยะทางยาว
 2,600 เมตร

-         500,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

15 โครงการขดุลอกคลอง
มาบค้า หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง ปากคลอง
กว้างเฉล่ีย 11 เมตร 
กน้คลองกว้างเฉล่ีย 6 
เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

500,000 300,000 300,000 300,000 200,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

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

   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

16 โครงการขดุลอกคลอง
สายเนินงิ ว หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 3,000 
เมตร

-         -         300,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

17 โครงการขดุลอกคลอง
สายหนองตานก หมู่ที่ 
12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลอง 
ระยะทาง 2,000 
เมตร

-         -         -         200,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ลดปัญหาน า้
ท่วมในฤดูน า้
หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

3,510,000  3,310,000 1,950,000  1,050,000  500,000     รวมจ้านวน  17  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 โครงการลงลูกรังถนน
สายระมานน้อย หมู่ที่ 
1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         430,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เลียบคลองต้นประดู่    
  (ฝ่ังตะวันออก)  หมู่ที่
 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว   170 
เมตร

310,000  -         -         -         -         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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)
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
ซอยร่มเยน็ 1  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
สายบ้านต้นประดู่ หมู่ที่
 1 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร - บ้าน
ก าแพงดิน อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

1,005,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
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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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

5 โครงการเสริมดินลง
ลูกรังถนนสายหลังปั้ม
ภักดีการเกษตร บ้าน
โนนป่าแดง เชื่อมบ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-         -         -         322,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

6 โครงการลงลูกรังถนน
ดินรอบหนอง
สาธารณะบริเวณเนิน
สนามเพาะ หมู่ที่ 2 
บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         -         220,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

7 โครงการลงลูกรังถนน
คันคลองวังส าโรง ช่วง
บ้านโนนป่าแดงเชื่อม
บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500
 เมตร (บริเวณบล็อก
คอนเวิร์สสายกลาง
บ้านโนนป่าแดงเชื่อม
บ้านโนนซ่าน)

-         -         -         242,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองคอน
ทะเล หมู่ที่ 2 บ้านโนน
ป่าแดง - หมู่ที่ 1 บ้าน
สามง่าม ต าบลสามง่าม
 อ าเภอสามง่าม  
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

-         -         -         -         350,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

9 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เนินสนามเพาะ หมู่ที่ 2
 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

400,000  400,000  400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองสาธารณะ
บริเวณเนินสนามเพาะ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

400,000  400,000  400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองคอนทะเล 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง
 ถงึหมู่ที่ 1 บ้านสาม
ง่าม ต าบลสามง่าม 
อ าเภอสามง่าม จงัหวัด
พิจติร

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

600,000  600,000  600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

12 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลังปั้มภักดี
การเกษตร บ้านโนนป่า
แดงเชื่อมบ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

600,000   600,000   600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่
 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         300,000  290,000 290,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเขา้วัด
โนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยางกว้าง 4 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทางยาว 
700 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

159



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

15 โครงการติดต้ังระบบ
โซลาร์เซลล์บ่อบาดาล
บริเวณเนินสนามเพาะ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
ติดต้ังระบบโซลาร์
เซลล์บ่อบาดาล

ระบบโซลาร์เซลล์บ่อ
บาดาล

           -   50,000              -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

16 โครงการวางแนวแผ่น
ปูนส าเร็จบล็อกคอน
เวิร์สด้านหน้าและ
ด้านหลังถนนสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมาวาง
แนวแผ่นปูนส าเร็จ

วางแนวแผ่นปูน
ส าเร็จบล็อกคอนเวิร์
สด้านหน้าและ
ด้านหลังถนนกลาง
หมู่บ้าน

-          150,000            -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

17 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

18 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน 50,000              -              -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

19 โครงการลงลูกรังสาย
แหลมกระพี้ หมู่ที่ 3 
บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 190 
เมตร

-         -         42,000   -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

20 โครงการลงลูกรังซอย
ร่มโพธิ ์หมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 220 
เมตร

-         -         -         43,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

21 โครงการลงลูกรังซอย
โรงเรียนอนุบาล วชิร
บารมี (ต้นประดู่)

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 190 
เมตร

-         37,000   -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

22 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โรงเรียนอนุบาล วชิร
บารมี (ต้นประดู่)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         332,500 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแหลมกระพี้ หมู่ที่ 
3 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         380,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่มโพธิ ์หมู่ที่ 3 
บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 220 
เมตร

-         -         -         -         385,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

25 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมซัมเมิร์ส 
(มอเตอร์) และระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านต้น
ประดู่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อบาดาล

บ่อบาดาล จ านวน 1
 แห่ง

200,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

26 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

           -   -           -                    -    150,000 ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 บ้านต้นประดู่

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน            -   30,000     -                    -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

28 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง ซอย
 2 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
400 เมตร

           -   250,000 -         -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

29 โครงการลงลูกรังบดอัด
ซอย 3 (สายทุ่งการะ
บาท) หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200
 เมตร

           -   -         -         195,000            -   ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
 2 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

           -   -         250,000 250,000  300,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่
 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

 875,000 -         -         -          250,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
 ทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม สายหมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก - บ้านหนอง
ร้ิน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทางยาว 
250 เมตร

           -   450,000 -         -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์            -   -         490,000 -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
การท า
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

165



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

34 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงห้องน้ า

ห้องน้ าของศาลา
อเนกประสงค์

           -   -         200,000 -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชนมี
ห้องน้ าได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน            -   -         150,000 -                    -   ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายคันคลองบ้าน
หนองหลุมเชื่อมบ้าน
เหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 850 
เมตร

           -   -         -         250,000            -   ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่าเรือเกา่ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

60,000   -         -         -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

38 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 1 หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

215,000 -         -         -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 2 หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         105,000 -         -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

40 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 3 หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         150,000 -         -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

41 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 4 หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         105,000 -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

42 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 5 หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         65,000   -         -         ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  สายขา้งวัด
หนองหลุม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

44 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 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

45 โครงการลงลูกรังถนน
ดินสายหน้าร้านโชค
ทรายทอง (ฝ่ังตะวันตก)
 หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400
 เมตร

-         -         387,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
ตากพืชผล

ทางการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

46 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
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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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

47 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ถนนลูกรัง -         -         -         300,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

48 โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาเสริม
ไหล่ทางถนน

เสริมไหล่ทางถนน
ภายในหมู่บ้าน

150,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายก าไรทอง ซอย 1 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุงถงึสายวิมาน
พรหม

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         300,000 276,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

50 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสาวสาว 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

300,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

51 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 200,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับท า
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

52 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

53 โครงการขดุอ่างเกบ็น้ า
คลองวังส าโรง หมู่ที่ 6
 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
อ่างเกบ็น้ า

ขดุอ่างเกบ็น้ า ยาว 
1,200 เมตร

-         300,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

54 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมแผงโซลาร์
เซลล์คลองวังส าโรง 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อบาดาล
พร้อมแผงโซลาร์
เซลล์

ขดุเจาะบ่อบาดาล
พร้อมแผงโซลาร์เซลล์

200,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด าเนินการ

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

55 โครงการวางท่อระบาย
น้า้ภายในชุมชน หมู่ที่ 
6 บ้านยางนกกระทุง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้า้ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้า้
ขนาด Ø 0.30 X 
1.00 เมตร พร้อม

บ่อพัก ขนาด ⍁ 
0.50 เมตร 
ระยะทาง 1,600 
เมตร

-         -         -         -         350,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้า้
ท่วมขงัในฤดู
น้า้หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กองช่าง

56 โครงการลงลูกรังคัน
คลองสาธารณะหนอง
ไหล่โก หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังคันคลอง

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

-         -         430,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

172



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

57 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 7 บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานตาก
พืชผลทาง
การเกษตร

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร กว้าง
 12 เมตร ยาว 20 
เมตร

-         -         -         -         120,000  ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส้าหรับ
ตากพืชผล
ทางการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

58 โครงการติดต้ังเคร่ือง
ออกก้าลังกายบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
ติดต้ังเคร่ืองออก
ก้าลังกาย

เคร่ืองออกก้าลังกาย -         100,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมี
สุขภาพกาย
และใจที่ดี

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

59 โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านและวาง
ท่อแมนประปา หมู่ที่ 7
 บ้านไหล่โก

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน

ขนาด 4 นิ้วทั้งระบบ
 ความยาว 7,500 
เมตร

260,000  260,000  260,000 260,000 260,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชนมี
น้า้ส้าหรับการ
อุปโภค

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7

กองช่าง

60 โครงการลงลูกรังสาย
ห้วยห้าง ถงึนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง (พิจติร)

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         350,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

61 โครงการลงลูกรังสาย
คลองนิคม (ทุ่งโพธิถ์งึ
คลองนิคม) หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         220,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

62 โครงการลงลูกรังสาย
หนองสกดั หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง ถงึบ้าน
โนนไร่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 600 
เมตร

-         -         120,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

63 โครงการลงลูกรังสาย
นาบึง หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 600 
เมตร

-         -         -         -         130,000  ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

174



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

64 โครงการลงลูกรังสาย
รอบหนองสกดั หมู่ที่ 8
 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

-         -         -         -         350,000  ปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลูกรังสายทุ่งโพธิ ์
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
2,750 เมตร

320,000   330,000   -          -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลูกรังสายห้วยห้าง -
 หนองสกดั หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ระยะทางยาว 
250 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

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

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

67 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลูกรังซอยแกว้ทอง 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ระยะทางยาว 
170 เมตร

250,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

68 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลูกรังซอยแจม่ดี คง
เจริญ หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร  ระยะทางยาว 
180 เมตร

-         -         250,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

69 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแจม่ดี คงเจริญ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         315,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

176



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

70 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแกว้ทอง หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         300,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

71 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยห้างถงึหนอง
สกดั หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ห้าง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         -         500,000  ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โชคอนันต์ 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  ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

177



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

73 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสกดั หมู่ที่ 8
 บ้านห้วยห้าง ถงึบ้าน
โนนไร่

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         250,000  250,000  250,000  300,000  ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาบึง หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

75 โครงการวางท่อระบาย
น้า้ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้า้ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้า้ 
ขนาด 0.30 x 1.00
 พร้อมบ่อพัก ขนาด 
0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

-         -         -         -         250,000  ปริมาณงานที่
ได้ด้าเนนิการ

ลดปัญหาน้า้
ท่วมขงัในฤดู
น้า้หลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

กองช่าง

178



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

76 โครงการลงลูกรังริม
คลองบ้านบัวยาง หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         250,000  250,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

77 โครงการลงลูกรังถนน
คันคลองบ้านบัวยาง 
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         250,000 250,000   200,000  ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง ซอย
 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(ช่วงที่ 1)

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

-          365,000 -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

179



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

79 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง ซอย
 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(ช่วงที่ 2)

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

450,000  -          -         -            -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

80 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังสาย
บ้านบัวยางถงึลงบึง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร  ระยะทางยาว 
490 เมตร

145,000  -         -         -            -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังซอย
ตาเมือง หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
580 เมตร

-         -          -         -            186,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

180



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

82 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังสาย
ริมคลองทิศใต้ หมู่ที่ 9
 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,948 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

83 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังสาย
ริมคลองทิศเหนือ หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,948 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

84 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
สายบ้านบัวยางถงึบ้าน
หนองหลุม

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-         250,000  170,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

181



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

85 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
สายหลังวัดเจริญสุขา
ราม หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ระยะทางยาว 2,500
 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

86 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยจนี่า หมู่ที่ 9 บ้าน
บัวยาง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         188,000   -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยล้าพึง หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         -         -         125,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

182



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

88 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(ช่วงที่ 1)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

250,000   375,000   375,000   375,000   375,000   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

89 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 
(ช่วงที่ 2)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,150
 เมตร

400,000  400,000  400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

90 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบัวยางถงึลงบึง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

183



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

91 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ริมคลองทิศใต้ หมู่ที่ 9
 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,948
 เมตร

680,000  680,000  680,000   680,000   680,000   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ริมคลองทิศเหนือ หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,948
 เมตร

680,000  680,000  680,000   680,000   680,000   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9

กองช่าง

93 โครงการลงลูกรังสาย
ริมคลอง หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนไร่

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

-         -         322,000  -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

184



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

94 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินลงลูกรังสายบ้าน
โนนไร่ถงึบ้านโนนซ่าน 
(สายใหม่)

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างถนนดิน
ลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
450 เมตร

-         100,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

95 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนไร่ถงึบ้าน
โนนซ่าน (สายใหม่)

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         -         250,000   288,000 250,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

96 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน 
คสล.

ซ่อมแซมถนน คสล. 150,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

185



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

97 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมาต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

250,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ท ากจิกรรม
ของหมู่บา้น

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

98 โครงการขดุหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนไร่

เพื่อจา้งเหมาขดุ
หนอง

ขดุหนอง จ านวน 1 
แห่ง

350,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

เกษตรกรมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

99 โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้านลง
คลองไส้ไกข่า้มถนน
สายหลักบ้านโนนไร่ถงึ
บ้านห้วยห้าง

เพื่อจา้งเหมาวาง
ท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

วางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

150,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ลดปญัหาน้ า
ทว่มขังในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

100 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมแผงโซลาร์
เซลล์คลองวังส าโรง 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
เจาะบ่อบาดาล
พร้อมแผงโซลาร์
เซลล์

เจาะบ่อบาดาลพร้อม
แผงโซลาร์เซลล์ 
จ านวน 2 จดุ

200,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

186



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

101 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน -         100,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

102 โครงการลงลูกรังรอบ
หนองวังส าโรง หมู่ที่ 
11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 3,700
 เมตร

-         -         280,000 280,000 280,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

103 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหนองวัง
ส าโรง หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 3,700
 เมตร

260,000  260,000  260,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

187



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

104 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณหน้าวัดโนนป่า
แดง หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
เสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต

ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ระยะทางยาว 388 
เมตร

550,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

105 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะนอก หมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

-         125,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 11 บ้านโนน
ซ่าน ถงึ-หมู่ที่ 11 บ้าน
วังปลาทู ต าบลก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

188



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

107 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมถนน 
คสล.

ซ่อมแซมถนน คสล. -         80,000   -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากขา้วบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างลานตาก
ขา้ว

ลานตากขา้ว กว้าง 
30 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 30 เมตร

-         -         450,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับ
ตากขา้ว

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

109 โครงการกอ่สร้างลาน
ออกก าลังกาย พร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อกอ่สร้างลาน
ออกก าลังกาย 
พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

ลานออกก าลังกาย 
พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

-         -         200,000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกาย

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

110 โครงการซ่อมแซม
ประตูระบายน้ าคลอง
วังส าโรง หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประตู
ระบายน้ า

ซ่อมแซมประตู
ระบายน้ าคลองวัง
ส าโรง จ านวน 4 จดุ

200,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

189



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

111 โครงการขดุเจาะบ่อน้ า
เพื่อการเกษตร พร้อม
แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 
11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อจา้งเหมาขดุ
เจาะบ่อน้ าเพื่อ
การเกษตร พร้อม
แผงโซลาร์เซลล์

บ่อน้ าเพื่อการเกษตร
 พร้อมแผงโซลาร์
เซลล์ 1 แห่ง

150,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

112 โครงการลงลูกรังถนน
สายดงนางด า หมู่ที่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

เพือ่จ้างเหมาลง
ลูกรัง

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500
 เมตร

410,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

113 โครงการเสริมถนนดิน
ลงลูกรัง สายมาบค้า 
หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา ถงึบ้านหนอง
นางนวล ต าบลบ่อทอง
 อ าเภอบางระก า 
จงัหวัดพิษณุโลก

เพือ่จ้างเหมา
ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจร กว้าง 3.5 
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

190



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

114 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดงนางด า หมู่ที่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,800
 เมตร

250,000  250,000  250,000 258,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

115 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพิจติร - บ้าน
หนองนางนวล หมู่ที่ 6
 ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
บางระก า จงัหวัด
พิษณุโลก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

500,000  250,000  250,000 200,000 -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

191



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

116 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเหนือพัฒนา
เชื่อมบ้านหนองประดู่ 
ต าบลพันเสา อ าเภอ
บางระก า จงัหวัด
พิษณุโลก

เพื่อจา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

-         250,000  250,000 250,000 330,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

117 โครงการกอ่สร้างราว
กนัอันตราย หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
กอ่สร้างราวกนั
อันตราย

ราวกนัอันตราย สูง 1
 เมตร ยาว 12 เมตร 
(หน้าบ้านนางปราณี 
มาน้อย)

-         100,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

118 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

192



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

119 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า

ปรับปรุงท่อระบายน้ า
 ระยะทางยาว 
1,200 เมตร

-         200,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดู
น้ าหลาก

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

120 โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน 150,000  -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้
ด าเนินการ

ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

12,970,000  12,427,000  14,868,500 12,592,000 12,641,000 รวมจ านวน  120  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
แปลงไฟฟ้า บริเวณ
สายแยกถ้้าทองพัฒนา 
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ้าเภอ  
วชิรบารมีในการ
ด้าเนินการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า -         -         -         -         500,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าทางการ
เกษตร หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนป่าแดง

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ้าเภอ  
วชิรบารมีในการ
ด้าเนินการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
ทางการเกษตร

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
 ขนาด 30 แอมป์ 
จ้านวน 2 หม้อ

-         -         -         -         300,000 ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)
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 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต้่า ซอย 1 
เชื่อมซอยต้นมะขาม
เฒ่า หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ้าเภอ  
วชิรบารมีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า            -    150,000            -              -              -   ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ้าเภอ  
วชิรบารมีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หนึ่งเฟสเป็นสามเฟส

          -              -              -              -    800,000 ปริมาณงาน
ที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 700 
เมตร

-         100,000   -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8

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
หนองวังส้าโรง        
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

300,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 200 เมตร

150,000 -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

กองช่าง

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายกลางหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า เสา
ไฟฟ้า 2 ต้น 
ระยะทาง 300 เมตร
 พร้อมอุปกรณ์

60,000   -         -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11

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
       2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนเลียบคัน
คลองมาบค้า หมู่ที่ 12
 บ้านเหนือพัฒนา

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 3,000 
เมตร

-         300,000  -         -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
ส้านกังานการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ 
 วชริบารมใีนการ
ด้าเนนิการขยายเขต
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หนึ่งเฟสเป็นสามเฟส

-         -         500000 -         -         ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ

แผนพัฒนา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12

กองช่าง

510,000  550,000  500,000  -          1,600,000 รวมจ านวน  10  โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

1 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน บ้าน
โนนป่าแดง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

550,000   550,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

2 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมสายระมานน้อย 
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

ท่อลอดเหล่ียม จ านวน
 1 แห่ง

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที ่1/2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองทีน่่าอยู่ มั่นคงและยั่งยนื
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

3 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 3,000
 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

4 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
2 บ้านโนนป่าแดง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
หนองคอนทะเล หมู่ที่ 2 
บา้นโนนปา่แดง - หมู่ที1่ 
บา้นสามง่าม ต าบลสาม
ง่าม อ าเภอสามง่าม 
จังหวดัพจิิตร

เพือ่กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

450,000   450,000   450,000   450,000   450,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมูท่ี่ 3 บา้นต้นประดู่ 
ต าบลหนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารมี จงัหวัดพจิติร 
เชือ่มต่อต าบลบอ่ทอง 
อ าเภอบางระก า จงัหวัด
พษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตทบัถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
สายกลางหมูบ่า้น (สาย
เหนือ) หมูท่ี่ 3 บา้นต้น
ประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 753 
เมตร พร้อมตีเส้นและ
ติดหมุดสะท้อนแสง

-             -             1,055,000  -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

8 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
3 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

9 โครงการกอ่สร้างพนังกั้น
น้ า หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างพนังกั้นน้ า

พนังกั้นน้ า 1 แห่ง 500,000   -             -           -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

10 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 2,098
 เมตร พร้อมตีเส้น
และติดหมุดสะท้อน
แส่ง พร้อมเสริมไหล่
ทางด้วยดินลูกรัง

540,000   600,000   600,000   600,000   600,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

11 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมสายกะหลอก หมู่
ที ่4 บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 6 จดุ

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

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

12 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมสายการะบาท 
หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 6 จดุ

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

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

13 โครงการกอ่สร้างประตู
รับน้ าและระบายน้ า
คลองสายการะบาท หมู่
ที ่4 บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประตูรับ
น้ าและระบายน้ า

กอ่สร้างประตูรับน้ า
และระบายน้ า
โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 2.40 เมตร สูง 5 
เมตร และวางท่อลอด
ระบายน้ า 1.20 เมตร
 พร้อมติดต้ังบาน
ประตูและเคร่ืองคว้าน
ชุดควบุมน้ าเขา้และ
ออก

1,000,000  -             -             -             -             เกษตรกรได้
ใช้น้ า ร้อยละ
 60 ของ
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตร

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

202



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

14 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองกะหลอก - 
บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,000 เมตร

   700,000    700,000    700,000    700,000    700,000 ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

15 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
ทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก - 
บ้านหนองประดู่ อ าเภอ
บางระก า จงัหวัด
พษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

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

1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

16 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
ทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมู่ที ่4 บ้าน
ป่าสัก -หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 1,500
 เมตร

1,000,000  1,000,000  625,000     -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

17 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

18 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมบริเวณคลองบ้าน
หนองหลุม หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ท่อหลอดเหล่ียม 
จ านวน 3 จดุ

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

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

204



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

19 โครงการกอ่สร้างฝาย
บริเวณตรงขา้มท่าขา้ว 
หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างฝาย

กอ่สร้างฝาย กว้าง 11
 เมตร ลึก 3 เมตร

500,000   -             -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

20 โครงการกอ่สร้างพนังกั้น
น้ าในคลองสาธารณะ 
หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างพนังกั้นน้ า

พนังกั้นน้ า ขนาดกว้าง
 6 เมตร สูง 3 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

350,000   -             -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

21 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหมู่ที ่5 
บ้านหนองหลุม - หมู่ที ่4
 บ้านป่าสักต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

205



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

22 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
6 บ้านยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

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

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

700,000   -           -           -           -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

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

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

500,000   -           -           -             -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปดิทาง
ระบายน้ า และ
ช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึน้

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

206



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

25 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองวังส าโรง 
(จดุที ่3) หมู่ที ่6 บ้าน
ยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 1 จดุ

500,000   -           -           -             -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพื่อเปดิทาง
ระบายน้ า และ
ช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึน้

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

26 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นคลองวังส าโรง 
บริเวณขา้งโรงเรียน วชิร
บารมีพทิยาคม หมู่ที ่6 
บ้านยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างฝาย

กอ่สร้างฝาย จ านวน 1
 จดุ

500,000   -           -           -             -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

27 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายวิมานพรหม 
หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง เชื่อมบ้าน
หนองร้ิน ต าบลวังโมกข์

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน คสล.

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,400
 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

207



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

28 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเอเชีย 
117 - บ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

29 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองตะเข ้หมู่ที ่7 บ้าน
ไหล่โก - สายเอเชีย 117
 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน คสล.

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

208



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าช้า - หนองตะเข ้หมู่ที่
 7 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน คสล.

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

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายบ้านไหล่
โก - บ้านโนนป่าแดง 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน คสล.

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2,000
 เมตร

  3,500,000    500,000              -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

32 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ าสาย
บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ า
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 
1.80 x 1.80 เมตร x
 1.80 x 7 เมตร  2 
ช่องทางน้ า พร้อมปิด-
เปิด

350,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

209



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

33 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ าสาย
คลองมะพบั หมู่ที ่7 
บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ า
 ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนอง
หลุม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 1 จดุ

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

34 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นบริเวณศาลเจา้พอ่ปู่
ด า หมู่ที ่7 บ้านไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างฝาย

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

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

35 โครงการกอ่สร้างประตู
ระบายน้ า บริเวณศาล
เจา้พอ่ปูด่ า หมู่ที ่7 บ้าน
ไหล่โก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประตู
ระบายน้ า

กอ่สร้างประตูระบาย
น้ า จ านวน 2 ช่อง

500,000   -           -           -             -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

36 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที ่8 บ้าน
ห้วยห้าง ถงึ หมู่ที ่2 
บ้านโนนป่าแดง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

37 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทุง่โพธิ ์หมู่ที่
 8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2,750
 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

38 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหน้าวัด
กลางวงศ์มณี

เพือ่กอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

39 โครงการงานซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยาง Para 
Asphalt Concrete (โดย
วธิ ี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  หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 18,400 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 1 เมตร

-           -           -           -           800,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

40 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

41 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ าห้วย
ห้าง - โนนไร่ (สาย
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี)

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 2
 ช่องทางน้ า พร้อมปิด
 - เปิด

500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

212



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

42 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองส่งน้ าสายทุง่
โพธิ ์หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 2
 ช่องทางน้ า ขนาด
กว้าง 4 เมตร

-           -           -           500,000   -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

43 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมสซอยแจม่ดี คง
เจริญ หมู่ที ่8 บ้านห้วย
ห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

ท่อลอดเหล่ียม จ านวน
 1 แห่ง

-           -           -           -           500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

44 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมซอยแกว้ทอง หมู่
ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

ท่อลอดเหล่ียมจ านวน
 1 แห่ง

-           -           500,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

213



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

45 โครงการกอ่สร้างประตู
ระบายน้ าคลองระมาน 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประตู
ระบายน้ า

ประตูระบายน้ า 500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

46 โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมสายกลางบ้าน
 หมู่ที ่9 บ้านบัวยางถงึ 
หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ผิวแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต

เสริมผิวแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 5 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 1,331
 เมตร

800,000   800,000   800,000   -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

47 โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบ้านบัวยางถงึบ้าน
ป่าสัก

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ผิวแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต

เสริมผิวแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 8 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 639 
เมตร

1,790,000  -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

214



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

48 โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบ้านบัวยางถงึบ้าน
ยางนกกระทุง

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ผิวแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต

เสริมผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 987 
เมตร

1,210,000  -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

49 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม หมู่ที ่9 บ้านบัว
ยาง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 5 จดุ

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

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

50 โครงการเสริมผิวลาดยาง
 Asphaltic Concrete 
บนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหมู่ที ่10
 บ้านโนนไร่ - หมู่ที ่8 
บ้านห้วยห้าง              
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพจิติร

เพือ่เสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete บนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

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

1,750,000  -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

51 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนไร่ หมู่ที ่10 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พจิติร เชื่อมต่อ บ้านวัง
ปลาทู หมู่ที ่11 ต าบล
ก าแพงดิน อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวัดพจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

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

800,000   800,000   800,000   800,000   800,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

52 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
10 บ้านโนนไร่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

53 โครงการกอ่สร้างประตู
ปิด - เปิดน้ า บริเวณอา่ง
หนองตาเฟือ่ง หมู่ที ่10
 บ้านโนนไร่

เพือ่กอ่สร้างประตู
ปิด - เปิดน้ า

กว้าง 2.50 เมตร -           -           -           -           500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

216



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

54 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองวังส าโรง 
บริเวณหมู่ที ่10 บ้าน
โนนไร่

เพือ่กอ่สร้างท่อ
ลอดเหล่ียม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 2 จดุ

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

เพือ่เปิดทาง
ระบายน้ า 
และช่วยให้
ประชาชน
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

55 โครงการกอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา POG 
ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที ่
11 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้ าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้ า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

56 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองวังส าโรง หมู่ที ่11
 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน คสล.

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 3,700
 เมตร

1,480,000  1,480,000  1,480,000  1,480,000  1,480,000  ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

57 โครงการกอ่สร้างพนังกั้น
น้ า หมู่ที ่11 บ้านโนน
ซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างพนังกั้นน้ า

พนังกั้นน้ า 1 แห่ง 500,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

58 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเหนือพฒันา หมู่ที ่
12 - สายหนองนางนวล
 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี   
จงัหวัดพจิติร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

59 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เลียบคลองมาบค้า หมู่ที่
 12 บ้านเหนือพฒันา

เพือ่จา้งเหมา
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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

60 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเหนือพฒันา
เชื่อมบ้านหนองประดู่ 
ต าบลพนัเสา อ าเภอบาง
ระก า จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมาเสริม
ผิวลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร หนา 0.04 เมตร
 ระยะทางยาว 2,500
 เมตร

700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

61 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียมขา้มคลองบ้าน
หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 จ านวน 9 จดุ

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

เพือ่เปิดทางน้ า
ระบายน้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

62 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นคลองหนองหลุม หมู่ที่
 12 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างฝาย

ฝาย จ านวน 1 แห่ง -           500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เพือ่ชะลอและ
กกัเกบ็น้ า

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

63 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

64 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่2 บ้านโนนป่าแดง

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

65 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

66 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

67 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

68 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

69 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่7 บ้านไหล่โก

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

70 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

71 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

72 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่10 บ้านโนนไร่

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

73 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่11 บ้านโนนซ่าน

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

74 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างระบบโซลาร์เซลล์ 
หมู่ที ่12 บ้านเหนือ
พฒันา

เพือ่ติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

ไฟฟา้ส่องสว่างระบบ
โซลาร์เซลล์

500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

75 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
  ตามแบบ
มาตรฐานทีก่ าหนด

อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขนาดไม่เกนิ 50 
คน

2,500,000  -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

อาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.หนอง
หลุมได้
มาตรฐานและ
พร้อม
ให้บริการ
ประชาชน

 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

76 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
  ตามแบบ
มาตรฐานทีก่ าหนด

อาคารเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ขนาดกว้าง 
6.2 เมตร ยาว 13 
เมตร

-           650,000                -                -                -   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

เด็กปฐมวัยมี
อาคารเรียนที่
เพยีงพอและ
ได้มาตรฐาน 
เหมาะแกก่าร
จดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

77 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกยีรติ

เพือ่กอ่สร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกยีรติ

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 
จ านวน 1 ซุ้ม

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

เชิดชูพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัฯ
และสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรม
ราชินฯี

 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

51,720,000   63,680,000   26,760,000   23,980,000   36,020,000   รวมจ านวน  77  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

1 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

2 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

3 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยัง่ยนื

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

4 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

5 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

6 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

7 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

8 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

9 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

10 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

11 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
ประสาน

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยัง่ยนื
        3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

12 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 12 บ้านเหนือ
พัฒนา

เพื่อติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดตามจดุเส่ียง
อันตราย

500,000   500,000   -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น/
หนว่ยงานอื่นๆ

6,000,000     6,000,000     -                -                -                รวมจ านวน  12  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 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

2 แผนงาน
การศึกษา

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

ศพด.บ้านบัวยาง

5,000 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

3 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน       พัดลมติดผนัง ของ      
   ศพด.อบต.หนองหลุม 

จ านวน 3 ตัว

6,000 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

4 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

25,000 25,000      25,000     -            -         กองการศึกษาฯ

5 แผนงาน
การศึกษา

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

บัวยาง จ านวน 6 หลัง

36,000 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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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) ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

6 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบสองบาน ของ 
ศพด.บ้านบัวยาง

5,900 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

7 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เยน็ ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
จ านวน 2 หลัง ให้แก ่ศพด.
วัดหนองหลุม และ ศพด.

บ้านบัวยาง

17,000 -            -           -            -         กองการศึกษาฯ

8 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 3 

เคร่ือง ให้แก ่ศพด.วัดหนอง
หลุม, ศพด.บ้านบัวยาง และ

 ศพด.อบต.หนองหลุม

-           51,000      -           -            -         กองการศึกษาฯ

9 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม บันไดล่ืน จ านวน 3 ชุด 
ให้แก ่ศพด.วัดหนองหลุม, 
ศพด.บ้านบัวยาง และ ศพด.

อบต.หนองหลุม

-           -            -           30,000      -         กองการศึกษาฯ
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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) ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

10 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม สไลเดอร์ จ านวน 3 ชุด 
ให้แก ่ศพด.วัดหนองหลุม, 
ศพด.บ้านบัวยาง และ ศพด.

อบต.หนองหลุม

-           -            -           30,000      -         กองการศึกษาฯ

11 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ
ตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20 

แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

-           -            29,900     -            -        ส านักปลัด

12 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร     เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 3 เคร่ือง

59,000     59,000      59,000     -            -        ส านักปลัด

13 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อม
เค่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง จ านวน

 1 คัน

-           -             -           -            3,000,000  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) ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

14 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 จ านวน 1 คัน

-          -          -          2,400,000    -        ส านักปลัด

15 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กโิลวัตต์ จ านวน 

1 คัน

-                -          1,120,000   -               -              ส านักปลัด

16 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก ติดต้ังเครนไฮดรอ
ลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  

จ านวน 1 คัน

3,200,000   -          -              -           -        กองช่าง

17 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน      โต๊ะเกา้อี้หินอ่อน จ านวน
 2 ชุด

8,000        -          -          -           -        ส านักปลัด

3,385,900   135,000 1,233,900   2,460,000   3,000,000  รวมจ านวน   17   โครงการ
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   การติดตามและประเมินผล  
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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 



 
 

๒๓๕ 
 

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 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓๖ 
 

 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 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 




