
 
 
 

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

(แก้ไข ครั้งที่ 2/2565)  
 
 
 
 
 

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 าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  5. “ ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
     เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) พร้อมทั้งอนุมัติและประกาศใช้ไปแล้ว แตเ่พ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุมจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) (แก้ไข ครั้งที่ 2/2565) 
ขึ้น เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 



สารบัญ 
            หน้า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) 
(แก้ไข ครั้งที่ 2/2565) 

แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 - โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร    1 
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 - โครงการจัดงานสงกรานต์ สรงน้้าพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร    3 

แบบ ผ.02/1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม      4 
 - โครงการลงลูกรังสายหนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้างถึงบ้านโนนไร่        5 

แบบ ผ.02/2 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลุม         6 
 
 

 

 
 



 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ

โครงการเดมิ
โครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
กจิกรรมงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั
แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน (คร้ังที่ 1/2565) 
(แก้ไข คร้ังที่ 1/2565)  
หน้า 2 ข้อ 1

1 เพื่ออดุหนุน
งบประมาณให้
ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร ในการ
ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีแข่งขัน
เรือยาวจังหวัด
พิจิตร

จัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิง
ถ้วยพระราชทานฯ

10,000    10,000    ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจเฉล่ีย
อยูใ่นระดับดี

10,000    10,000     10,000    สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
มีนักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดพิจิตร
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

เหตผุลที่ขอแก้ไข :   ขอแกไ้ขชือ่โครงการพัฒนาใหถู้กต้องตามหนงัสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0032/ว 4206 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565   เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงชือ่โครงการเพื่อขอรับการอดุหนนุ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบรูณาการ กจิกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ประจ าป ีพ .ศ. 2566 และกจิกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์           
สรงน้ าพ่อปู ่บชูาหลักเมอืงและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมอืงเกา่พิจิตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลกั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพสนัตสิขุอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดพิจติร ที่  3 การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ยทุธศาสตร์ การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565) (แก้ไข ครัง้ที่ 2/2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02 

1



 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ

โครงการที่แก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

กองการศึกษาฯโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กจิกรรมงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ

        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10,000      10,000     10,000    ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจเฉล่ีย
อยูใ่นระดับดี

สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
มีนักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดพิจิตร
มากขึ้น

1 เพื่ออดุหนุน
งบประมาณให้
ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร ในการ
ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีแข่งขัน
เรือยาวจังหวัด
พิจิตร

จัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิง
ถ้วยพระราชทานฯ

10,000     10,000     

    3. ยทุธศาสตร์ การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื แบบ ผ.02 

2



 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ

โครงการเดมิ
โครงการจัดงาน
สงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่ 
บูชาหลักเมืองและย้อน
รอยประวัติศาสตร์เมือง
เกา่พิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
 หน้า 131 ข้อ 13

โครงการที่แก้ไข
2 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
กิจกรรมจัดงานประเพณี
สงกรานต์ สรงน้ าพอ่ปู่ 
บูชาหลักเมืองและยอ้น
รอยประวติัศาสตร์เมือง
เก่าพจิิตร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการ

ประชาชน
อ าเภอวชิรบารมี 
ทั้ง 4 ต าบล

15,000    15,000    15,000    15,000     15,000    ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจเฉล่ีย
อยูใ่นระดับดี

สืบสาน
วฒันธรรม 
ประเพณีและมี
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวดั
พจิิตรมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

    3. ยทุธศาสตร์ การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
        3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลกั

เหตผุลที่ขอแก้ไข :   ขอแกไ้ขชือ่โครงการพัฒนาใหถู้กต้องตามหนงัสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0032/ว 4206 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565   เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงชือ่โครงการเพื่อขอรับการอดุหนนุ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบรูณาการ กจิกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ประจ าป ีพ .ศ. 2566 และกจิกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์           
สรงน้ าพ่อปู ่บชูาหลักเมอืงและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมอืงเกา่พิจิตร

สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
มีนักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดพิจิตร
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ15,000    15,000    15,000     15,000    ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจเฉล่ีย
อยูใ่นระดับดี

2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการ

ประชาชน
อ าเภอวชิรบารมี 
ทั้ง 4 ต าบล

15,000    

แบบ ผ.02 
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 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ โครงการ

โครงการเดมิ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 3 หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหลุม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิน่        
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน (คร้ังที ่1/2565) )  
หน้า 167 ข้อ 40

โครงการที่แก้ไข
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดพิจติร ที่  5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565) (แก้ไข ครัง้ที่ 2/2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพสนัตสิขุอยา่งยั่งยนื

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

    2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

กองช่าง

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

เพื่อจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบแปลนของ
 อบต.หนองหลุม

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

-        -         -        ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การคมนาคม
ขนส่ง

1 เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

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

-        150,000 

ปริมาณที่
ได้รับการ
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

เหตผุลที่ขอแก้ไข :   ขอแกไ้ขปีที่ด าเนินการ เพื่อน าโครงการพัฒนาไปจัดท างบประมาณ

150,000 -          -          -         -        

แบบ ผ.02/1 
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 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ โครงการ

โครงการเดมิ
โครงการลงลูกรังสาย
หนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยห้างถึงบ้านโนนไร่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิน่        
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน (คร้ังที ่1/2565) )  
หน้า 174 ข้อ 62

โครงการที่แก้ไข
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8

เหตผุลที่ขอแก้ไข :   ขอแกไ้ขปีที่ด าเนินการ เพื่อน าโครงการพัฒนาไปจัดท างบประมาณ

กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังสาย
หนองสกดั หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้างถึงบ้าน
โนนไร่

เพื่อจ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถเกรด
เดอร์มอเตอร์และ
รถบด ตามแบบ
แปลนของ อบต.
หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 600 
เมตร

120,000 -          -          -         -        ปริมาณ
งานที่ได้รับ
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

120,000 -         -        ปริมาณ
งานที่ได้รับ
ด าเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การคมนาคม
ขนส่ง

2 เพื่อจ้างเหมาลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียโดยรถ
เกรดเดอร์
มอเตอร์และรถ
บด ตามแบบ
แปลนของ 
อบต.หนองหลุม

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 
600 เมตร

-        -         

    2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

แบบ ผ.02/1 
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    2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนที่เขม้แขง็

 เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า
 (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ

โครงการเดมิ
โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม

แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน (คร้ังที่ 1/2565)  
หน้า 224 ข้อ 75

โครงการที่แก้ไข

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดพิจติร ที่  5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และระบบนิเวศของเมืองเพ่ือน าไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยนื

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1 โครงการกอ่สร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลุม

เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบมาตรฐานที่
ก าหนด

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดไมเ่กนิ
 50 คน (ฐานราก
แผ่)

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

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม ได้
มาตรฐานและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่/ 

หนว่ยงานอืน่ๆ

        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครัง้ที่ 1/2565) (แก้ไข ครัง้ที่ 2/2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลมุ
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพสนัตสิขุอยา่งยั่งยนื

เหตผุลที่ขอแก้ไข :   ขอแกไ้ขปีที่ด าเนินการ เพื่อน าโครงการพัฒนาขอรับงบประมาณเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

จะขอประสาน

1 เพื่อจ้างเหมา
กอ่สร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดไม่
เกนิ 50 คน

2,500,000 -          -          -           -          ปริมาณงานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

อาคารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหลุม ได้
มาตรฐานและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/ 

หน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ.02/2 
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