
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565)  

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 



เหตุผลและความจ าเป็น 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น 
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  
  “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมไปแล้ว ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562  แต่
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6/2565) ขึ้น 
เพ่ือน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  



สารบัญ 

                       หน้า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565) 
แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขวาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่     1 
- โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านหนองหลุมถึงบ้านเหนือพัฒนา        2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 
แผนงานการศึกษา 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา         3 
 
แบบ ผ.02/1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานการเกษตร 

- โครงการขุดลอกคลองวังส าโรง หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน        5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเย็น 1  หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่      6 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที่ 2)     7 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเก่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม     8 
- โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที่ 1)      9 
- โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที่ 2)     10 
- โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายริมคลองทิศใต้ หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง     11 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะนอก หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน    12 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน ถึงหมู่ท่ี 11     13 

บ้านวังปลาทู ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 
แบบ ผ.02/2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง    14 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่    15 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม    16 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง   17 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง    18 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่    19 
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาดใหญ่  หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน    20 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม     21

อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 



 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหลุม     22

อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ บ้านวังปลาทู หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน    
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหนือพัฒนาเชื่อมบ้านหนองประดู่     23
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดมิ
1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองขวาง หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่

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

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่             
(พ.ศ. 2566 - 2570)       
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
หนา้ 73 ข้อ 5

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองขวาง - ทุง่กราว หมู่ที่
 1 บ้านต้นประดู่

เพื่อจ้างเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบแปลนของ 
อบต.หนองหลุม

 ถนน คสล. กว้าง 4 
 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
 2,130 เมตร

-           4,440,000  -           -           -           ปริมาณงาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

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

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการพัฒนาไปของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

1



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดมิ
2 โครงการลงลูกรังถนนสาย

บ้านหนองหลุมถงึบ้านเหนือ
พฒันา

190,000   -           -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ด าเนินการ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่             
(พ.ศ. 2566 - 2570)       
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 80 ข้อ 27

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
2 โครงการลงลูกรังถนนสาย

บ้านหนองหลุมถึงบ้าน
เหนือพัฒนา

เพื่อจ้างเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

 ถนนลูกรัง กว้าง 4  
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 800 
เมตร

199,000   -           -           -           -           ปริมาณงาน
ทีไ่ด้รับการ
ด าเนินการ

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาลง
ลูกรัง พร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด

ถนนลูกรัง กว้าง 4  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทางยาว   
800 เมตร

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
 ในการ
คมนาคมขนส่ง

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง : ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการพัฒนาไปจัดท างบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดมิ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565) 
หนา้ 105 ข้อ 1

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ร้อยละ 100
 ของเด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน
ด้านอาหาร
กลางวันและ
ค่าใช้จา่ยใน
การศึกษา

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

กองการศึกษาฯ1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

1.เพือ่จดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
 2.เพือ่สนับสนุน
ค่าจดัการเรียน
การสอนและ
ค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.)

1.ค่าอาหารกลางวนั 
อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน   2.ค่าจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ
เด็ก (อายุ 2-5 ป)ี ใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 1,700 
บาทต่อป ี  3.ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ
 3-5 ป)ี ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
1,130 บาทต่อปี

670,000   670,000   670,000   670,000   670,000   

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

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย

การบริหารสถานศึกษา
1.เพือ่จดัซ้ือจดัหา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
 2.เพือ่สนับสนุน
ค่าจดัการเรียน
การสอนและ
ค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.)

1.ค่าอาหารกลางวนั 
อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน   2.ค่าจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ
เด็ก (อายุ 2-5 ป)ี ใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 1,734 
บาทต่อป ี  3.ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ
 3-5 ป)ี ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
1,253 บาทต่อปี

680,000   680,000   680,000   680,000   680,000   ร้อยละ 100
 ของเด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน
ด้านอาหาร
กลางวันและ
ค่าใช้จา่ยใน
การศึกษา

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

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

    3. ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.2 แผนงานการศึกษา

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง : เพือ่ให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/ว3113 ลงวันที ่30 กันยายน 2565 เร่ือง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดมิ
1 โครงการขดุลอกคลองวัง

ส าโรง หมู่ที ่11 บ้านโนน
ซ่าน

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

แผนพัฒนาท้องถิน่            
(พ.ศ. 2566 - 2570)       
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 152 ข้อ 13

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
1 โครงการขดุลอกคลองวัง

ส าโรง ช่วงหมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองวังส าโรง -         500,000 500,000 -         -           ปริมาณงานที่
ได้ด าเนินการ

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลาก

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

กองช่าง

ลดปัญหาน้ า
ท่วมในฤดู
น้ าหลาก

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน้่ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบบัทบทวน (ครัง้ที ่1/2565) (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1/2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
   1. ยทุธศาสตร์  การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
       1.1 แผนงานการเกษตร

เพือ่จา้งเหมาขดุ
ลอกคลอง

ขดุลอกคลองวังส าโรง ปริมาณงานที่
ได้ด าเนินการ

แบบ ผ.02/1 
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   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่มเยน็ 1  หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่

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

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

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่1

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 155 ข้อ 3

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่มเยน็ 1  หมู่ที ่1 บ้านต้น
ประดู่

เพื่อจ้างเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

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

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

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่1

กองช่าง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

เพื่อจ้างเหมา 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน้่ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบบัทบทวน (ครัง้ที ่1/2565) (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1/2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลุม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน้าไปสู่เมืองทีน่่าอยู่ มั่นคงและยั่งยนื

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
2 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 
หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง     
(ช่วงที ่2)

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 155 ข้อ 3

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
2 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 
หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง     
(ช่วงที ่2)

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ให้สอดคล้องกับพืน้ทีด่ าเนินการ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท่าเรือเกา่ หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่              
(พ.ศ. 2566 - 2570)        
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 166 ข้อ 37

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
3 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท่าเรือเกา่ หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

197,000 -         -         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่5

กองช่าง

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่5

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

3 60,000   -         -         -         -           

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

แบบ ผ.02/1 

8



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที ่1)

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่              
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 179 ข้อ 78

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
4 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที ่1)

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
 พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

500,000 -         -         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่5

กองช่าง

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

4 เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
 พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

-         365,000 แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

-         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที ่2)

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 180 ข้อ 79

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
5 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่
 9 บ้านบัวยาง (ช่วงที ่2)

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

500,000 150,000 -         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

กองช่าง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

-         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

5 เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,150 เมตร

450,000 -         

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังสายริมคลอง
ทิศใต้ หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 181 ข้อ 82

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
6 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังสายริมคลอง
ทิศใต้ หมู่ที ่9 บ้านบัวยาง

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,948 เมตร

150,000 300,000 300,000 -         ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

กองช่าง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่9

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

250,000 -         250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

6 เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
1,948 เมตร

-         250,000 

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะนอก หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 188 ข้อ 105

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
7 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะนอก หมู่ที ่11 บ้าน
โนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

129,000 -         -         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

กองช่าง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

-         -         -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

7 เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

-         125,000 

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)   2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่
 11 บ้านโนนซ่าน ถงึหมู่ที ่
11 บ้านวังปลาทู ต าบล
ก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพจิติร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิน่               
(พ.ศ. 2566 - 2570)         
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)
 หนา้ 188 ข้อ 106

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
8 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่
 11 บ้านโนนซ่าน ถงึหมู่ที ่
11 บ้านวังปลาทู ต าบล
ก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพจิติร

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

กองช่าง

แผนพฒันา
  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่11

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่น าโครงการไปจัดท างบประมาณ

250,000 250,000 250,000   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

8 เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

-         250,000 

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่2 บ้านโนนป่าแดง

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565) 
 หนา้ 199 ข้อ 4

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
1 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านโนนป่าแดง

เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างประปา
หมูบ่า้น แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบบัทบทวน (ครัง้ที ่1/2565) (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1/2565)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยั่งยนื

1 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -              

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพิจิตร ที ่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองทีน่่าอยู่ มั่นคงและยั่งยนื
   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2 

14



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)   2566 

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ทีจ่ะขอ
ประสาน

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 200 ข้อ 8

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
2 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

2 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             

   2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
       2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

5,200,000  -             -             -              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565) 
 หนา้ 204 ข้อ 17

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
3 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านหนองหลุม

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

3 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             -              
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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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 206 ข้อ 22

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
4 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านยาง
นกกระทุง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

4 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             

17



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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 212 ข้อ 40

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
5 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

5 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

-              ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             -             ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่10 บ้านโนนไร่

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 216 ข้อ 52

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
6 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านโนนไร่

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

-             -              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             
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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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างระบบผลิต
น้้าประปา POG ระบบขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่11 บ้านโนนซ่าน

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 217 ข้อ 55

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
7 โครงการกอ่สร้างประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที ่11 บ้านโนนซ่าน

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้้า
บาดาล

ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
จ้านวน 1 แหง่

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

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

-             -              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนมีน้้า
สะอาดและ
เพยีงพอ
ส้าหรับบริโภค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างระบบ
ผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาด
ใหญ่

ระบบผลิตน้้าประปา 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
(L) รองรับ 121 - 300
 ครัวเรือน ก้าลังการผลิต
 10 ลบม./ชั่วโมง

-             5,200,000  -             
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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 

โครงการเดิม
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่
 3 บ้านต้นประดู่ ต้าบล
หนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร เชื่อมต่อต้าบล
บ่อทอง อ้าเภอบางระก้า 
จงัหวัดพษิณุโลก

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 200 ข้อ 6

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
8 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่
 3 บ้านต้นประดู่ ต้าบล
หนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร เชื่อมต่อต้าบล
บ่อทอง อ้าเภอบางระก้า 
จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

ถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,100 
เมตร

500,000     1,750,000  -             -             -              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8 เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

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

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

โครงการเดิม
9 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนไร่ หมู่ที ่10 ต้าบล
หนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี 
จงัหวัดพจิติร เชื่อมต่อ บ้าน
วังปลาทู หมู่ที ่11 ต้าบล
ก้าแพงดิน อ้าเภอสามง่าม 
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 ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

อบจ.พิจิตร/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 216 ข้อ 51

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบา้นโนนไร่ หมู่ที่
 10 ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอว
ชิรบารมี จังหวดัพจิิตร เชื่อมต่อ
 บา้นวงัปลาท ูหมู่ที่ 11 ต้าบล
ก้าแพงดิน อ้าเภอสามง่าม 
จังหวดัพจิิตร

เพือ่จา้งเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,800 
เมตร

-             3,752,000  -             -             -              ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/
หนว่ยงานอืน่ๆ

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22



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 

โครงการเดิม
10 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เหนือพฒันาเชื่อมบ้านหนอง
ประดู่ ต้าบลพนัเสา อ้าเภอ
บางระก้า จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา 
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   ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที ่12

แผนพัฒนาท้องถิน่                 
(พ.ศ. 2566 - 2570)           
ฉบบัทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หนา้ 192 ข้อ 116

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
10 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เหนือพฒันาเชื่อมบ้านหนอง
ประดู่ ต้าบลพนัเสา อ้าเภอ
บางระก้า จงัหวัดพษิณุโลก

เพือ่จา้งเหมา 
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 1,800
 เมตร

-           3,752,000  -           -           -           ปริมาณงานที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การคมนาคม
ขนส่ง

แผนพฒันา 
 หมู่บ้าน  
หมู่ที ่12

เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง  :  ขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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