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๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ นโยบายรัฐบาล 

วิสัยทัศนในการขับเคล่ือนประเทศ คือ 

“มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาเเลวในศตวรรษท่ี ๒๑” 

โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี ้

นโยบายหลัก ๑๒ เรื่อง  

๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

๖. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

๗. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันสังคม 

๑๐. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

     ๑๒. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง 

๑. การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 

๒. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๔. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

๗. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๘. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการ

ประจำ 

๙. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 

สวนท่ี ๒  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๒ 
 

๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 

๑๒. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ

เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

๑.๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)   

สาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทย  

ทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และ

วิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดำเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุ

ซึ ่งสิ ่งที ่คนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจ

แหงชาติ  ไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา

อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ

ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

- ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

- ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

- ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

- ความหลายหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุล

ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก   

ท่ีมีตอประเทศไทย 



๓ 
 

๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรม     

ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ

บริการการสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปน

ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัย

เชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยี        

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือพัฒนาคน

และสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปน

สากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคา 

ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 

๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ำ รวมท้ัง   

มีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 

๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

  ๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)   

๑) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

     การพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ใหสามารถ     

กาวขามความทาทายที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จำเปนจะตองเรงแกไข

จุดออนและขอจำกัดของประเทศท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญท่ีมาจาก

การเปลี ่ยนแปลงของบริบททั ้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนเสริมสรางความสามารถในการ

สรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ดวยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคา อยางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม

ตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุน  

ใหคนไทยมีโอกาสที ่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิต               

และการใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม         



๔ 
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงไดกำหนดเปาหมาย

หลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบดวย  

๑.๑) การปรับโครงสร างภาคการผลิตและบริการสู  เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม            

มุงยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการ

สรางมูลคาเพิ่มโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ที่ตอบโจทยพัฒนาการของสังคม   

ยุคใหมและเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม พรอมทั ้งใหความสำคัญกับการเช ื ่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ิน             

และผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบ

นิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 

๑.๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ     

ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน 

ที ่ด ีของส ังคม และเร งร ัดการเตร ียมพร อมกำล ังคนใหม ีค ุณภาพสอดคลองก ับความตองการ                  

ของตลาดแรงงาน และเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มี

ศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญกับการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคม 

ท่ีสามารถสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 

๑.๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

และสังคม ท้ังในเชิงรายไดพื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชวยเหลือ

กลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและจัดใหมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมในทุกพื้นที่ พรอมท้ัง    

เพ่ิมโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม 

๑.๔) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน มุงลดการกอมลพิษ ควบคู  

ไปกับการผลักดันใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถ

ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหประเทศไทยบรรลุ  

เปาหมายความเปนกลางทางคารบอนภายในป ๒๕๙๓ และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก 

สทุธิเปนศูนยภายในป ๒๖๐๘ 

  ๑.๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง   

และความเสี่ยงภายใตบริบทใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคม

สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื ้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบ    

การบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม     

และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  ๒) หมุดหมายการพัฒนา 

      เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ

การพัฒนาท่ีเอ้ือใหเกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนา 



๕ 
 
เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ จึงไดกำหนดหมุดหมาย        

การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือ

มุงหวังจะ “มี” เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู        

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบงออกไดเปน ๔ มิติ 

ดังนี้ 

   ๒.๑) มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

หมุดหมายท่ี ๑  ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป                

                     มูลคาสูง 

         หมุดหมายท่ี ๒    ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความ 

                                ยั่งยืน 

         หมุดหมายท่ี ๓    ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 

         หมุดหมายท่ี ๔    ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

         หมุดหมายท่ี ๕    ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกส 

                                ท่ีสำคัญของภูมิภาค 

         หมุดหมายท่ี ๖    ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ                  

                                             และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

  ๒.๒) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

           หมุดหมายท่ี ๗    ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง 

                                                     มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 

         หมุดหมายท่ี ๘    ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโต         

                                ไดอยางยั่งยืน 

                             หมุดหมายท่ี ๙    ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครอง       

                                                     ทางสงัคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 

    ๒.๓) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

           หมุดหมายท่ี ๑๐  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

                    หมุดหมายท่ี ๑๑  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

                                                     และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ๒.๔) มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

                   หมุดหมายท่ี ๑๒   ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  

                                           ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

                   หมุดหมายท่ี ๑๓  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย 

                                           ประชาชน 

 

 



๖ 
 

         หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

        กลยุทธที่ ๑ การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพื่อใหเกิด    

การยกระดับกระบวนการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม 

        กลยุทธที ่ ๒ การสงเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินคาเกษตร           

และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 

        กลยุทธที ่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั ่งย ืนที ่ เป นมิตรกับสิ ่งแวดล อม          

และมีมูลคาเพ่ิมสูงจากแบบอยางความสำเร็จในประเทศ 

        กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรใหมีความสมดุล

ระหวางอุปสงคและอุปทาน รวมท้ังการใชน้ำซ้ำ 

        กลยุทธที่ ๕ การสงเสริมใหเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน

สินคาเกษตร รวมถึงสินคากลุมปศุสัตวและประมง 

        กลยุทธที่ ๖ การสนับสนุนประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

และสินคาเกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรเขาถึงได 

        กลยุทธที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรมหลัง

การเก็บเก่ียว เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิตของเกษตรกร 

        กลยุทธที่ ๘ การสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรม     

ท่ีเหมาะสมไวเปนฐานการผลิตการเกษตร 

        กลยุทธท่ี ๙ การพัฒนาฐานขอมูลและคลังขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเกษตร รวมท้ัง

ผลักดันใหมีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

        กลยุทธที่ ๑๐ การพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางดาน

อาหาร 

        กลยุทธท่ี ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

        กลยุทธท่ี ๑๒ การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีตางๆ ท้ังภาคเอกชนสวนราชการ 

กลุมเกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอด 

หวงโซอุปทาน 
 

         หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน 

        กลยุทธที่ ๑ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที ่ยว

มูลคาเพ่ิมสูง 

        กลยุทธท่ี ๒ การสงเสริมการพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับ

นักทองเท่ียวท่ัวไป 

        กลยุทธที ่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการทองเที ่ยวใหได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดสากล 



๗ 
 

        กลยุทธที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาค  

การทองเท่ียว 

        กลยุทธที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ลาสมัยและเปน

อุปสรรคตอการทำธุรกิจและการขอใบอนุญาตของผูประกอบการรายยอย 

        กลยุทธที่ ๖ การพัฒนาระบบขอมูลการทองเที่ยวใหเปนระบบการทองเที ่ยว

อัจฉริยะ ท่ีนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และภาครัฐ สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 
 

  หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 

        กลยุทธที ่ ๑ การสงเสริมใหผู ใชยานยนตในภาคสวนตางๆ ปรับเปลี่ยนมาใช    

ยานยนตไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน 

        กลยุทธท่ี ๒ การสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของตลาดสงออกยานยนตไฟฟา 

        กลยุทธที่ ๓ การกำหนดเปาหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรม

ยานยนตเดิมไปสูยานยนตไฟฟา อยางเปนระบบชัดเจนตลอดท้ังหวงโซอุปทาน ในระยะ ๕ ป 

        กลยุทธที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการไทยในการลงทุน

ผลิตยานยนตไฟฟา แบตเตอรี่ และชิ้นสวนสำคัญ 

        กลยุทธท่ี ๕ มาตรการสำหรับกลุมผูไดรับผลกระทบ 

        กลยุทธท่ี ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับยานยนตไฟฟา

และยานยนตไรคนขับ 

        กลยุทธที ่ ๗ โครงสรางพื ้นฐานดานพลังงานที ่มีความพรอมรองรับปริมาณ       

การใชงานยานยนตไฟฟาในอนาคตไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

        กลยุทธที่ ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหเอื้อกับการเติบโต 

ของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและใหความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางรัฐ       

และเอกชน 

        กลยุทธที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ          

ของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 

        กลยุทธท่ี ๑๐ มาตรฐานดานคุณสมบัติและความปลอดภัย 

        กลยุทธที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนใหกับผูประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรม

ยานยนตพลังงานสะอาด 
 

 หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

        กลยุทธที่ ๑ การสงเสริมบริการทางการแพทยที่มีศักยภาพในการสรางมูลคา   

ทางเศรษฐกิจ 

        กลยุทธที่ ๒ การผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ระดับโลก 



๘ 
 

        กลยุทธท่ี ๓ การสรางมูลคาเพ่ิมใหอุตสาหกรรมทางการแพทยและสุขภาพ 

        กลยุทธที ่ ๔ การสรางเสริมขีดความสามารถทางวิชาการดานการศึกษาวิจัย    

และเทคโนโลยีทางการแพทย 

        กลยุทธที ่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื ้นฐานความสมดุล      

ทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 

        กลยุทธที ่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบตอบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

 หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญ

ของภูมิภาค 

        กลยุทธท่ี ๑ การสรางจุดยืนของไทยภายใตบริบทโลกใหม 

        กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยสนับสนุนเพ่ือเปนประตูการคา

การลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 

        กลยุทธที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเปาหมาย      

สูไทยแลนด ๔.๐  
 

 หมุดหมายที ่ ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกสอัจฉริยะและ

อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

        กลยุทธท่ี ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยดวยดิจิทัล 

        กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาตอยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

        กลยุทธท่ี ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแขงขันได  

        กลยุทธที ่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
 

 หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถแขงขันได 

        กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาระบบนิเวศใหเอ้ืออำนวยตอการทำธุรกิจและการยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

        กลยุทธที ่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอรมเชื ่อมโยงฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลาง    

และขนาดยอม และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบ 

        กลยุทธที่ ๓ จัดใหมีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงทุน      

ไดอยางท่ัวถึง 



๙ 
 

        กลยุทธที ่ ๔ การสงเสริมการพัฒนา วิสาหกิจกลางและขนาดยอม ใหเปน

ผูประกอบการในยุคดิจิทัล 

        กลยุทธที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของภาครัฐ 

        กลยุทธ ท ี ่  ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให เอ ื ้อต อการสร างธ ุรก ิจสตาร ทอัพ                 

และผูประกอบการท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมท้ังใหเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม และเชื่อมโยงเขาสู

เครือขายระดับโลก และยกระดับสูตลาดตางประเทศ 

        กลยุทธที ่ ๗ การสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อส ังคมใหม ีศ ักยภาพการดำเนินการ           

ในเชิงธุรกิจ 
 

 หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

        กลยุทธท่ี ๑ การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

        กลยุทธที่ ๒ การสงเสริมกลไกความรวมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชา

สังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง 

        กลยุทธที่ ๓ การสรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส และดิจิทัล

รองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง 

        กลยุทธท่ี ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและเมือง 
 

 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุ มครองทางสังคม       

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

        กลยุทธที่ ๑ การแกปญหาความยากจนขามรุนแบบมุงเปาใหครัวเรือนหลุดพน

ความยากจนอยางยั่งยืน 

        กลยุทธท่ี ๒ การสรางโอกาสท่ีเสมอภาคแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน 

        กลยุทธท่ี ๓ การยกระดับความคุมครองทางสังคมสำหรับคนทุกชวงวัย 

        กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 

        กลยุทธที่ ๕ การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อลดความยากจนขามรุนและจัดความ

คุมครองทางสังคม 
 

 หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

        กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน    

และสังคมคารบอนต่ำ 

        กลยุทธที่ ๒ การสรางรายไดสุทธิใหชุมชน ทองถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 



๑๐ 
 

        กลยุทธที่ ๓ การฟนฟูทรัพยการธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

อยางชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        กลยุทธที ่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

        กลยุทธที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเขาสูวิถีชีวิตใหม

อยางยั่งยืน 
 

 หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        กลยุทธที่ ๑ การปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีสำคัญ 

        กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        กลยุทธท่ี ๓ การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        กลยุทธที ่ ๔ การอนุร ักษฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื ่อปองกัน        

และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        กลยุทธที ่ ๕ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศเพื ่อบริหารจัดการ            

และลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย    

การพัฒนาแหงอนาคต 

        กลยุทธท่ี ๑ คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 

        กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 

        กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

        กลยุทธที ่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐที ่ตอบโจทย สะดวก        

และประหยัด 

        กลยุทธที ่ ๒ การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐ          

ใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

        กลยุทธที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหาร

จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 



๑๑ 
 

        กลยุทธที่ ๔ การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

บุคลากร ใหมีทักษะที่จำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ

ภาครัฐใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 
 

 ๑.๔ เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง

ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคน      

รุนหลัง โดยการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน มีองคประกอบสำคัญ ๓ ประการ ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion)  และการคุ มครองสิ ่งแวดลอม 

(environmental protection) 

          ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ เมื ่อวันที่ ๒๕ กันยายน 

๒๕๕๘ ณ สำนักงานใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม ๑๙๓ 

ประเทศ รวมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable 

Development) ซึ ่งเปนกรอบการพัฒนาของโลกเพื ่อรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ       

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยกำหนดใหมีเปาหมาย     

การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป นแนวทางให แต ละประเทศ

ดำเนินการรวมกัน 

          เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ๑๗ เปาหมาย ประกอบไปดวย ๑๖๙ เปาหมายยอย 

(SDG Targets) ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดใหมี ๒๔๗ ตัวชี้วัด เพื่อใช

ติดตามและประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 

๕ มิติ (5P) ไดแก (๑) การพัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความ

หิวโหย และลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม (๒) สิ ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการปกปอง      

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุนตอไป (๓) เศรษฐกิจและความ               

มั่งคั่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (๔) สันติภาพ

และความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู ร วมกันอยางสันติ มีส ังคมที ่สงบสุข และไมแบงแยก        

และ (๕) ความเปนหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน 

วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย ดังนี้ 

 เปาหมายท่ี ๑    ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

 เปาหมายท่ี ๒    ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ           

                                และสงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

 เปาหมายท่ี ๓    สรางหลักประกันการมีสุขภาวะท่ีดี และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีสำหรับทุกคน 

                                ในทุกชวงวัย 

 



๑๒ 
 
 เปาหมายท่ี ๔    สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม  

                                และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

 เปาหมายท่ี ๕    บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

 เปาหมายท่ี ๖    สรางหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ใหมีการจัดการอยางยั่งยืน 

                                และมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี ๗    สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได  

                                เชื่อถือได และยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี ๘    สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  

                                การจางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณคาสำหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี ๙    สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

                                อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 

 เปาหมายท่ี ๑๐  ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 

 เปาหมายท่ี ๑๑  ทำใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุน 

                                ตอการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี ๑๒  สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 เปาหมายท่ี ๑๓  ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

                                และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 เปาหมายท่ี ๑๔  อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 

                                อยางยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 เปาหมายท่ี ๑๕  ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยนื จัดการปาไม 

                                ท่ียั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดิน 

                                และฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปาหมายท่ี ๑๖  สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง 

                                ความยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

                                ในทุกระดับ 

 เปาหมายท่ี ๑๗  เสริมความแข็งแกรงใหแกกลไกการดำเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือ 

                                ระดับโลก เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

๑.๕ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ภาคเหนือ ประกอบดวย ๑๗ จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน 

เชียงราย พะเยา แพร นาน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ นครสวรรค กำแพงเพชร พิจิตร 

และอุทัยธานี  



๑๓ 
 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 

   บทบาทของภาค 

   ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ ่นที ่มีอัตลักษณ มีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เปนแหลงวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเล

ที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคที่ให

ความสำคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ 

จะตองนำศักยภาพตางๆ ของพื้นที่มาใชในการตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส 

เพื่อสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบานในการเสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจทองถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

   ทิศทางการพัฒนาภาค 

   มุงสูการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุภูมภิาค 

และเติบโตอยางยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค สรางสัมพันธระหวางพื้นที่ สุขภาวะดี     

วิถีชีวิตยั่งยืน” โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา ๔C ไดแก Creative พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค   

มูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศเมืองและพื้นที่สรางสรรค ตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปนสินคา   

และบริการสรางสรรค Connect สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมภิาค 

ทั ้งในสวนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุ มผู คน

สรางสรรค Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) บนฐานการเติบโตอยางยั่งยืนของการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด โดยคำนึงถึง Care 

ท่ีใหความสำคัญอยางตอเนื่องกับการดูแลผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

  เปาหมายรวม 

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

๒. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของ

ภาคเหนือลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาสูการเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

เชียงใหม เชียงราย ลำพูน ลำปาง 

๒. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแปรรูปมูลคาสูง 

๓. พัฒนาการทองเท่ียวและการบริการบนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม เนนกลุม

ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ไดแก (๑) กลุมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (๒) กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

(๓) กลุมทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (๔) กลุมธุรกิจบริการสุขภาพ 

๔. เสริมสรางศักยภาพของเมืองและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและเอ้ือตอการอยูอาศัย 

๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือแกไขปญหาความยากจน พัฒนาผูสูงอายุสูการ

เปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 



๑๔ 
 

๖. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำท่ีมีความสมดุล ปองกันและ 

แกไขปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

   (พิษณโุลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ) 

บทบาทของกลุมจังหวัด 

  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ มีลักษณะพิเศษเปนจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-

ใต (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และมีระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ที่สามารถ

เชื่อมโยงความรวมมือภายในประเทศและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง กลุมประเทศ BIMSTEC 

และประเทศที่มีศักยภาพในดานการคาการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการ

ทองเที่ยว การประชุมและการจัดนิทรรศการดวยการคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือ

ตอนบนและภาคกลาง ภาคตะวันตกและตะวันออกเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

มีรถไฟเชื ่อมโยงกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือตอนบน มีศูนยรวบรวมตูสินคา (Container Yard)       

ที่สถานีรถไฟศิลาอาสน ซึ ่งในอนาคตอาจจะมีการกอสรางทาเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง ๑ เพื่อใชเปนศูนยกลางโลจิสติกสรองรับการขนสงสินคาระหวางประเทศและเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระบบตูสินคา สำหรับรองรับการกอสรางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-เชียงใหม 

ระยะทาง ๖๖๙ กิโลเมตร โดยแบงเปน ๒ ชวง คือ กรุงเทพ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม และระบบ

รางคูที่จะผานพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ทำใหการเชื่อมโยงการขนสงระหวางถนนและระบบ

รางจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น และยังมีสนามบินรองรับการเดินทางและการพาณิชย ๕ แหง โดยจะมีการ

พัฒนาทาอากาศยานพิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบินเพื่อยกระดับสูการใหบริการการบินระหวาง

ประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสง

ระหวางถนน ระบบรางกับทางอากาศทั้งภายในและระหวางประเทศ นอกจากนี้จะใชเปน MICE City   

เปนศูนยกลางดานการประชุมความรวมมือระหวางกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ กับจังหวัด         

กลุมจังหวัด ประเทศที่เกี่ยวของดวย ดังนั้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ไดนำศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนท่ีมาใชในการสงเสริมการคาการลงทุน โครงขายคมนาคมระบบโลจิสติกส พัฒนาการทองเท่ียวท่ีได

มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร เปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

ให กล ุ มจ ั งหว ัด การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย และส ุขภาพครบวงจร และการบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางสังคมใหนาอยู 
 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 

  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ มุงสูการพัฒนาเพื่อเปนการเชื่อมโยงและความรวมมือ

ในการพัฒนาของจังหวัด กลุมจังหวัด ประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ท่ีใชระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-

ใต (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC กลุมประเทศ 

BIMSTEC และประเทศที่มีศักยภาพในดานการคาการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และ

การทองเที่ยว การประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยมุงเนนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู     

และพัฒนาใหมมาใชประโยชนภายใตเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด “เปนศูนยกลางเช่ือมโยงระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ท่ีเขมแข็ง” 

  เปาประสงคของกลุมจังหวัด 

  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ไดกำหนดเปาประสงคเพ่ือรองรับเปาหมายการพัฒนา

กลุมจังหวัดวา “พัฒนากลุมจังหวัดเพ่ือความผาสุกของประชาชน” 

  แนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด 

๑. เสริมสรางความรวมมือดานการคาและบริการกับจังหวัด กลุมจังหวัด ประเทศใน 

อนุภูมิภาค ผลักดันใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคมในพ้ืนท่ี และจัดตั้งศูนย

ประสานงานเพ่ือรองรับการคาและบริการ 

๒. ยกระดับการทองเท่ียวกลุมจังหวัดใหไดมาตรฐานและยั่งยืน สูระดับนานาชาติ จัดทำ

จุดประชาสัมพันธการทองเท่ียวและจุดเช็คอินสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ เปนศูนยกลางการประชุมและ 

จัดนิทรรศการ 

๓. ยกระดับการพัฒนาการเกษตรใหเปนระบบ ตั้งแตการผลิตท่ีมีคุณภาพ การแปรรูปท่ี

เพ่ิมมูลคา และการตลาดท่ีครบวงจร สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใชขยายพ้ืนท่ีระบบ

ชลประทาน 

๔. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหสามารถรองรับการพัฒนาในทุกดานของกลุม

จังหวัด ผลักดันใหเปนศูนยกลางการศึกษาและการแพทย 

๕. ปรับปรงุระบบบริหารจัดการน้ำ ปาไม และสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เตรียมความพรอมในภาวะวิกฤติ 
 

ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

๑. สงเสริมการคา การลงทุน โครงขายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ

การพัฒนา 

๒. การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและยั่งยืน เปนศูนยกลางการประชุมและ 

จัดนิทรรศการ 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรสอดคลองกับ

การตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 



๑๖ 
 

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร 

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 

   แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เปาหมายการพัฒนา 

ดินแดนแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน 

“จังหวัดเพชรบูรณมุงสงเสริมการเกษตรและสินคาปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียว 

เพ่ือสรางสรรคมูลคาเพ่ิม พรอมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางม่ันคงของสังคม รวมท้ัง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน เพ่ือใหไปสูการเปนเมืองแหงความสุข 

ของคนอยูและผูมาเยือน” 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๕ ประเด็นการพัฒนา ไดแก 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

                                                               อยางครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือสรางสรรค 

                             มูลคาเพ่ิม 

ประเดน็การพัฒนาท่ี ๓   ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคง 

                               อยางเทาเทียม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                               สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕  ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน 

                             ทางเศรษฐกิจ 

  ๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ (

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

วิสัยทัศน  “ทองถ่ินกาวไกล ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจกาวหนา เกษตรพัฒนา  

                          ล้ำคาวฒันธรรม พัฒนาการทองเท่ียว อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 

ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

          ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 



๑๗ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๑.๗ Thailand ๔.๐ 

ความหมาย Thailand  ๔.๐ คือการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-

Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 

สาระสำคัญของ Thailand ๔.๐ มีดังนี้   

๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร

สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ำรวยขึ้นและเปน

เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)   

๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือSMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 

ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง   

๓) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ำ ไปสู High Value 

Services   

๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำ ไปสูแรงงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ท้ังนี้แนวทางการขับเคลื่อนสำคัญท่ีจะนำไปสู Thailand ๔.๐ ประกอบดวย การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมผาน ๕ กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก Bio-Tech, Bio-

Med, Mechatronics, Embedded Technology, Service Design&Technology รวมทั้งตองกระจาย

ความม่ังค่ังไปสูจังหวัดท่ียากจน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ "จังหวัด ๔.๐" โดยเนนการจางงานผานสหกรณ 

กลุมสตรีจังหวัด เนนการรวมกลุมกันในรูปแบบของ "Micro Cluster" ผานการสรางความเขมแข็งจาก

ภายใน โดย "จังหวัด ๔.๐" จะเปนการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งเชื่อมตอยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป กับ Thailand ๔.๐ 

เขาดวยกัน นอกจากนั้นคนไทย ๔.๐ จะตองปรับเปลี่ยนตนเองใน ๔ มิติ ประกอบดวย (๑) เปลี่ยนจากคนไทย

ที่มีความรูความสามารถจำกัดเปนคนไทยที่มีความรูความสามารถ (๒) เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเนน

ประโยชนสวนตนเปนคนไทยที่มีรับผิดชอบตอสังคม (๓) เปลี่ยนจาก Thai-Thai  เปน Global-Thai เปน

คนไทยที่สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ (๔) เปลี่ยนจาก Analog Thai เปน Digital Thai    

เพ่ือสอดรับกับการเขาสู Digital Age 

   ๑.๘ นโยบายพัฒนาเมืองหลมสักของผูบริหารทองถิ่น 

นายกเทศมนตรีเมืองหลมสัก (นายกิตติ  พ้ัวชวย) แถลงนโยบายพัฒนาเมืองหลมสัก   

ตอสภาเทศบาลเมืองหลมสัก เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีนโยบายพัฒนา ๘ ดาน ดังนี้ 

 

 

 



๑๘ 
 

๑) ดานการบริหารจัดการ 

- จัดระบบการทำงานใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง   

และประทับใจ 

- พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของสำนักงานใหทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 

- พัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการรองรับการบริการประชาชนใหเพ่ิม 

มากข้ึนท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ พรอมท้ังกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม  

- บริหารจัดการงบประมาณของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส  

และประชาชนสามารถตรวจสอบได  
 

๒) ดานการแกไขปญหาน้ำทวม 

- กอสรางเข่ือนริมแมน้ำปาสักใหไดตลอดแนวเขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

- ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อใหน้ำไหลไดคลองตัว สะดวกยิ่งขึ ้น ไดแก  

การขุดลอกคู คลอง และลอกทอระบายน้ำ 

- จัดสรางทอระบายน้ำทดแทนหรือเพิ่มเติมตามถนนที่เปนจุดที่รองรับปริมาณน้ำ

มากๆ  

- จัดสรางโรงสูบน้ำแบบถาวร เพ่ือเรงระบายน้ำท่ีอาจทวมใหระบายออกภายนอก 

อยางรวดเร็ว 

- รวมมือกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของในการแกไขปญหาน้ำทวมและดูแลฟ นฟู

หลังจากน้ำลดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
 

๓) ดานการศึกษา 
- กอสรางปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหนาอยู นาเรียน พรอมสื่อ

การเรียนการสอนท่ีทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ

ดียิ่งข้ึน 

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครูผู สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

- จัดทำขอตกลงรวมกับหนวยงานที่จัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางองคความรู  

ทั้งในดานบุคลากร การเรียนการสอนดานวิชาชีพ และเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

- สนับสนุนเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ใหตรงกับความรู ความตองการ  

ความถนัด และสงเสริมใหทุนกับนักเรียนอยางตอเนื่องทุกป 

- จัดสรางศูนยการเรียนรูทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนไดมีการเรียนรู และการศึกษาเพ่ิมเติมท้ังในและนอกโรงเรียน 

 



๑๙ 
 

๔) ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาตลาดสด ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนตลาด 

นาซ้ือ 

- พัฒนาพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล ตามถนน ซอยตางๆ ใหมีความสะอาด 

- เสริมประสิทธิภาพการปองกันและกำจัดโรคติดตอทุกชนิด 

- จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเรงรัดการขจัดเหตุรำคาญตางๆ ไดแก 

กลิ่นของขยะมูลฝอย เสียงรบกวนฯ 

- พัฒนา ปรับปรุงใหมีระบบศูนยบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหลมสัก 

- พัฒนา ปรับปรุงโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัด 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการดานสาธารณสุขเพ่ือบริการแกประชาชน 
 

๕) ดานสาธารณูปโภค 

- จัดวางผังเมืองหลมสัก และวางระบบคมนาคม เพ่ือเชื่อมตอกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการคมนาคม 

- จัดสรางพัฒนาและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลใหมีมาตรฐานครอบคลุม 

ทุกชุมชน 

- ปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางใหท่ัวถึง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ิมระบบการสื่อสารอินเตอรเน็ตไรสาย (Free WiFi ) เพ่ือกระจายขอมูล

ขาวสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
 

๖) ดานการทองเท่ียวและกีฬา 

- กอสรางปรับปรุงพิพิธภัณฑมะขามหวาน (Tamarind Museum) เพ่ือเปน

สถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนเพ่ิมเติม 

- พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล (สวนดงตาล) เพ่ือเปนสถานท่ีทองเท่ียวและ

พักผอน พรอมท้ังลานจัดกิจกรรม เชน ศิลปะ การแสดง และดนตรี 

- สงเสริมการทองเท่ียว โดยจัดถนนคนเดินไทหลม และงานเทศกาลตาง ๆ    

เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ เสริมเศรษฐกิจในเทศบาล 

- จัดสรางสนามกีฬาแบบครบวงจร (Sport  Complex) และหองออกกำลังกายในรม 

เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลไดออกกำลังกายไดอยางเต็มท่ี และออกกำลังกายไดหลากหลายยิ่งข้ึน 

- สนับสนุนและสงเสริมในการจัดการแขงขันกีฬาทุกประเภทอยางตอเนื่องทุกป 

- จัดสรางสวนสาธารณะและสนามกีฬาระดับอำเภอ เต็มรูปแบบ ประกอบดวย 

สนามกีฬามาตรฐาน สนามฝกซอม ลูวิ่ง อาคารอเนกประสงค พรอมสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

- กอสรางสนามกีฬาเพ่ิมเติม โดยมีลูวิ่งยาง ไฟฟาสองสวาง สระวายน้ำใหได

มาตรฐาน 

 
 



๒๐ 
 

๗) ดานพัฒนาองคกร กลุมภาคประชาชน 

- จัดตั้งกลุมองคกร ชมรมตางๆ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- จัดทำกิจกรรมและดูแลคุณภาพชีวิตกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสใหท่ัวถึง

ทุกชุมชน 

- จัดหาและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ 

- สนับสนุนสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ สตรี ผูพิการ 

- จัดสรางศูนยรวมของกลุมองคกรตาง ๆ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแลกเปลี่ยนและ

ดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 

๘) ดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

- จัดสรางพิพิธภัณฑหลมศักดิ์ เพ่ือเปนสถานท่ีเรียนรูและสืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมของอำเภอหลมสัก 

- สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมของอำเภอหลมสักใหคงอยูตลอดไป 

- สงเสริมกิจกรรมดานพุทธศาสนาใหเปนศูนยรวมของการพัฒนาดานจิตใจและ

ดานการพัฒนาอ่ืนๆ 
 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน 

“หลมสักเมืองนาอยู เปนประตูสูการคาและการทองเท่ียว” 

๒.๒ ยุทธศาสตร  

ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

(๒) ยุทธศาสตรการทองเท่ียว 

(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม   

 

๒.๓ เปาประสงค  

ยุทธศาสตร เปาประสงค 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน 

๒. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  - เมืองหลมสักเปนประตูสูการทองเท่ียว 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

    คุณคาทางสังคม 

- ระบบการศึกษา และการสาธารณสุข สุขาภิบาล  

  มีประสิทธิภาพ  

- บานเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี ไมมีมลภาวะ 
 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

    คุณคาทางสังคม (ตอ) 

- ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

- อนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา 

  ทองถ่ิน 

- ชุมชนเขมแข็ง 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน - รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

๒. เมืองหลมสักเปนประตูสูการทองเท่ียว - รอยละความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

๓. ระบบการศึกษา และการสาธารณสุข 

    สุขาภิบาลมีประสิทธิภาพ 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอระบบการศึกษา และการสาธารณสุข  

๔. บานเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี  

    ไมมีมลภาวะ 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอสภาพแวดลอมโดยรวมของเมืองหลมสัก 

๕. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน - รายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑ ตอป 

๖. อนุรักษฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี  

    และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอการดำเนินงานสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

  ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. ชุมชนเขมแข็ง - รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล  

  ตอการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมและสังคม 

  สงเคราะห 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม 

  กีฬาและนันทนาการ 

๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

    ทรัพยสิน 

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

  ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 

 



๒๒ 
 
  ๒.๕ คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

พ.ศ. 

๒๕๖๖ 

พ.ศ. 

๒๕๖๗ 

พ.ศ. 

๒๕๖๘ 

พ.ศ. 

๒๕๖๙ 

พ.ศ. 

๒๕๗๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอระบบการศึกษาและการสาธารณสุข  

๘๐ 

 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 

๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอสภาพแวดลอมโดยรวมของเมืองหลมสัก 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑ ตอป ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอการดำเนินงานสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

   ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล  

   ตอการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมและสังคม 

   สงเคราะห 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม

กีฬา 

   และนันทนาการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาล 

   ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

  ๒.๖ กลยุทธ 

(๑) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๒) สราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศน และประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียว  



๒๓ 
 

(๓) สงเสริมเพ่ิมรายไดของประชาชน 

(๔) พัฒนาระบบการศึกษา 

(๕) พัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาล 

(๖) บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๗) สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(๘) จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

(๙) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑๐) พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑๑) ปองกันสาธารณภัย ความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน 
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองหลมสัก จึงกำหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร (Positioning) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ของเทศบาลเมืองหลมสัก อันเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตรไวดังนี้ 

(๑) โครงสรางพ้ืนฐาน  :  ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟาสองสวางไดมาตรฐาน  

พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน 

(๒) ทองเที่ยว  :  ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชวีิต 

ตลอดจนทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

(๓) การคา  :  สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(๔) คุณภาพชีวิต  :  การศึกษาและการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอม

ยั่งยืน สงเสริมกีฬาและนันทนาการ ชุมชนเขมแข็ง เมืองมีความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

(๕) คุณคาทางสังคม  :  สืบสาน รักษา และตอยอดวัฒนธรรม ประเพณี และ   

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

                                           ๒ ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๒ ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ 

   แขงขัน 

๔ ยทุธศาสตรดานการสรางโอกาสและความ 

   เสมอภาคทางสังคม 

๑ ยทุธศาสตรดานความมัน่คง  

๒ ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

๓ ยทุธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๔ ยทุธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

๕ ยทุธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอม  

๖ ยทุธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๕ หมุดหมายประตกูารคา การลงทนุ และโลจิสติกส 

๘ หมุดหมายพ้ืนที่และเมอืงอจัฉริยะ 

๒ หมุดหมายการทองเที่ยวทีเ่นนคุณภาพ 

   และความยั่งยนื 

๘ หมุดหมายพ้ืนที่และเมอืงอจัฉริยะ 

๔ หมุดหมายการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจร  ๑๑ หมุดหมายการลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

๘ หมุดหมายพ้ืนที่และเมอืงอจัฉริยะ                                      และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๙ หมุดหมายความยากจนขามรุนลดลงและความคุมครอง ๑๒ หมุดหมายกำลังคนสมรรถนะสูง  

   ทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม   ๑๓ หมุดหมายภาครฐัทนัสมยัมีประสิทธิภาพ 

๑๐ หมุดหมายเศรษฐกิจหมนุเวยีนและสังคมคารบอนต่ำ      และตอบโจทยประชาชน 

 ๖ น้ำและการสุขาภิบาล 

๙ โครงสรางพ้ืนฐาน นวตักรรม และอุตสาหกรรม 

๑๑ เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

๙ โครงสรางพ้ืนฐาน นวตักรรม และอุตสาหกรรม 

๑๑ เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

๑ ขจัดความยากจน    ๙ โครงสรางพ้ืนฐาน นวตักรรม และอุตสาหกรรม 

๓ สุขภาพและความเปนอยูที่ด ี   ๑๑ เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ    ๑๒ การผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยนื  

๕ ความเทาเทยีมทางเพศ   ๑๓ การรับมอืกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๘ งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกจิ  ๑๖ ความสงบสุข ยตุิธรรม และสถาบันเขมแข็ง 

 

 

๔ แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางศักยภาพของเมือง 

   และพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับ  

   การขยายตัวทางเศรษฐกจิและเอือ้ตอการอยูอาศัย 

๓ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการทองเที่ยว 

   และการบริการบนฐานภูมิปญญา และวฒันธรรม 

๕ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือแกไขปญหาความยากจน พัฒนาผูสูงอายุสูการเปน 

   ผูสูงอายทุี่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  

๖ แนวทางการพัฒนา : อนุรกัษและฟนฟูปาตนน้ำ พัฒนาระบบบริหารจดัการน้ำที่มีความสมดุล ปองกนัและแกไข 

   ปญหาหมอกควนั ปญหาส่ิงแวดลอมเมือง 

 ๑ ประเดน็การพัฒนา : สงเสรมิการคา การลงทุน  

   โครงขายคมนาคมและส่ิงอำนวยความสะดวก  

   เพ่ือรองรับการพัฒนา 

๒ ประเดน็การพัฒนา : การพัฒนาการทองเทีย่ว 

   ที่ไดมาตรฐานและยัง่ยนื เปนศูนยกลาง 

   การประชมุและจัดนิทรรศการ 

๑ ประเดน็การพัฒนา : สงเสรมิการคา การลงทุน โครงขายคมนาคมและส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนา  

๔ ประเดน็การพัฒนา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร  

๕ ประเดน็การพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทีย่ั่งยนื 

 

 

๓ ประเดน็การพัฒนา : ยกระดับคุณภาพชวีิตและเสรมิสราง 

   ความมั่นคงอยางเทาเทยีม 

๕ ประเดน็การพัฒนา : ยกระดับขีดความสามารถทางการ 

   แขงขันทางเศรษฐกิจ 

๒ ประเดน็การพัฒนา : สงเสรมิและพัฒนา 

    การทองเทีย่วเพ่ือสรางสรรคมูลคาเพ่ิม 
 

๓ ประเดน็การพิจารณา : ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรางความมัน่คงอยางเทาเทยีม  

๔ ประเดน็การพิจารณา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื 

 ๑ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการทองเทีย่ว ๒ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

๔ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

๕ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมิการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต  

๖ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงและการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

 ๑ ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

๒ ยทุธศาสตรการทองเที่ยว 
 

๓ ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 

ยุทธศาสตรชาต ิ

๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ ๑๓ 

เปาหมาย 

การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

แผนพัฒนากลุมจังหวดั

ภาคเหนือตอนลาง ๑ 

แผนพัฒนาจังหวดั

เพชรบูรณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 

ยุทธศาสตรของเทศบาล 



๒๕ 
 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๑.๑ ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น

จากการประชาคมเมือง และขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหลมสัก 

จำแนกเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 

ดาน ปญหาและความตองการ 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - กอสรางทางเชื่อมไปสวนสาธารณะหนองแค 

- กอสรางถนนเลี่ยงเมืองดานทิศเหนือและทิศใต เพ่ือแกไขปญหา

การจราจรและความสะดวกในการเดินทาง 

๑. ดานการทองเท่ียว - กอสรางซุมประตูเมืองหลมสักหนาวัดประชุมคงคาราม 

๓. ดานคุณภาพชีวิต - ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลทุกแหงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 

- จัดทำโครงการ Smart Safety Zone เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสินของประชาชน 

 

๓.๑.๒ การวิเคราะหศักยภาพดวยเทคนิค SWOT Analysis  

   ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาส  การพัฒนาในอนาคตของทองถิ ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ซึ ่งจะพิจารณาถึงจุดแข็ง 

(Strength-S) จ ุดออน (Weakness-W) โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength-S) 

๑. ผูบริหารเทศบาลมีความมุงม่ันในการพัฒนามีความเปนผูนำ และให

ความสำคัญกับการบริหารองคกรตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๒. ผู บร ิหารเทศบาลมีความสามารถในการประสานขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานอืน 

๓. บุคลากรมีทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๔. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหความรูอยางตอเนื่อง 

๕. มีโครงสรางการบริหารงานและภารกิจท่ีชัดเจน 

๖. มีระบบควบคุมการทำงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

                     ๗. มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเปดสอนสายสามัญตั้งแตระดับกอนวัยเรียน

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนและสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 



๒๖ 
 

๘. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 

และผูดอยโอกาส 

๙. มีการสงเสริมสุขภาพของประชาชน การออกกำลังกาย การพักผอนหยอนใจ 

อาทิ มีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหลมสัก (สวนดงตาล) ศูนยกีฬาหลมสัก (Lomsak Sport Complex) 

และสวนสาธารณะหนองแค 

๑๐. มีการสงเสริมการคาขาย การประกอบอาชีพ สรางเสริมเศรษฐกิจ อาทิ     

การจัดใหมีถนนคนเดินไทหลม และตลาดริมน้ำไทหลม 

๑๑. มีส ื ่อในการประชาส ัมพันธ ให ประชาชนรับทราบขอมูลข าวสารท่ี

หลากหลายอาทิ เสียงตามสาย เว็บไซต และ Facebook เปนตน 

๑๒. มีชองทางที่เปดโอกาสใหประชาชนไดนำเสนอปญหา ขอเสนอแนะในการ

บริหารงานของเทศบาล เชน เว็บไซต Facebook สายดวนเทศบาล และตูรับความคิดเห็น เปนตน 

 จุดออน (Weakness-W) 

๑. งบประมาณไมเพียงพอกับภารกิจการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาด

ใหญและทันสมัย 

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางเทคนิคเฉพาะดานในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

๓. เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 โอกาส (Opportunity-O) 

๑. เปนศูนยรวมของท่ีตั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. มีสถานศึกษาท่ีเปดสอนทุกระดับ 

๓. เปนศูนยกลางการคมนาคมและการพาณิชย 

๔. มีแมน้ำปาสักไหลผาน 

๕. มีประวัติความเปนมาของเมืองท่ียาวนานและมีการรวบรวมไวท่ีพิพิธภัณฑ 

หลมศักดิ์ 

๖. มีการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

๗. มีการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู แทนราษฎร และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

๘. พัฒนาแหลงท องเท ี ่ยวให เปนสถานที ่ท องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อาทิ ถนนคนเดินไทหลม ตลาดริมน้ำไทหลม 

และพิพิธภัณฑหลมศักดิ์ เปนตน 

๙. บานเมืองสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย 



๒๗ 
 

๑๐. มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม 

๑๑. ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทำ รวมแกไข และรวมตัดสินใจในการพัฒนา

เมืองหลมสกั 

 อุปสรรค (Threat-T) 

๑. พ้ืนท่ีมีขนาดเล็กยากตอการขยายเมือง 

๒. การแกไขปญหาเก่ียวกับอุทกภัย 

๓. ปญหาปริมาณขยะสงผลตอภาพลักษณดานการทองเที่ยวและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

๔. สื่อมีผลตอการดำรงชีวิตของคนในทองถ่ินโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

๕. ขาดการวางผังเมืองทำใหเปนอุปสรรคในการพัฒนาและแกไขปญหาของ

บานเมือง 

๖. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

  จากการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของกับเทศบาลเมืองหลมสัก 

ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาเมืองหลมสักท้ังดานบวกและดานลบ ดังนี้ 

   ๓.๒.๑ ดานภูมิประเทศ  

- มีแมน้ำปาสักไหลผานสงผลใหเกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล แตในอีกดานหนึ่ง

สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทางน้ำได  

- พ้ืนท่ีมีขนาดเล็กยากตอการขยายเมือง 

   ๓.๒.๒ ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

- มีสถานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ไดแก  ถนนคนเดินไทหลม 

ตลาดริมน้ำไทหลม และพิพิธภัณฑหลมศักดิ์ ซึ่งสามารถพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวระดับอำเภอ ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ สงผลใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองหลมสัก 

- ปญหาปริมาณขยะสงผลตอภาพลักษณดานการทองเที่ยวและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ซ่ึงปจจุบันมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดประเภทถัง

ขยะตามประเภทของขยะ แตยังไมเกิดผลสำเร็จ 

- มีการนำรองถนนปลอดถังขยะ จำนวน ๒ สายหลัก คือ ถนนวจีและถนน

พิทักษ 

 



๒๘ 
 

   ๓.๒.๓ ดานการศึกษา  

- มีสถานศึกษาที่เปดสอนทุกระดับสงผลใหผูที่อยูในวัยเรียนไดรับการศึกษา

ตอเนื่อง 

๓.๒.๔ ดานการวางผังเมือง 

   - กฎกระทรวงใหใชบังคับผังรวมเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ๒๕๖๑ ซึ่งมี

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองหลมสักรวมอยูดวย คือ ตำบลหลมสัก โดยไดกำหนดการใชประโยชน

ที่ดินตามผังกำหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งสวนใหญจะเปนที่ดินที่กำหนดไวเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเปนสวนใหญ และเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใหใช

ประโยชนเพ่ือ พาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวน

ใหญ  

    - ทั้งนี้ การใชประโยชนที่ดินของเทศบาลเมืองหลมสักสวนใหญเปนไปตาม

แผนผังกำหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่จำแนกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังรวมเมืองหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ ๒๕๖๑ เนื่องจากใชประกอบการพาณิชยท่ัวไปและอยูอาศัยเปนหลัก 
     

๓.๒.๕ ดานสาธารณสุข ในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองหลมสักมีสถานบริการ

สาธารณสุขหลายแหง แตเมื่อพิจารณาขอมูลความจำเปนพื้นฐาน ป ๒๕๖๒ พบวา มีตัวชี้วัดที่ไม

ผานเกณฑ ไดแก ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ครัวเรือนมีการใชยา

เพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม คนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจำป คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ออกกำลังกายอยางนอยสัปดาหละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที ครัวเรือนมีความ

มั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย 

สะอาดและถูกสุขลักษณะ ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ และคนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ 

ดังนั้นควรมีการสงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุขใหครอบคลุม 

   ๓.๒.๖ ดานรายได-รายจายครัวเรือน รายไดและรายจายเฉลี ่ยตอปของ

ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก จากการขอมูลความจำเปนพื้นฐาน ป ๒๕๖๒ พบวา ครัวเรือนใน

เขตเทศบาลเมืองหลมสัก มีรายไดเฉลี่ย ๒๖๖,๗๒๕.๗๕ บาทตอป และรายจายเฉลี่ย ๑๗๐,๑๐๔.๔๘ 

บาทตอป ซ่ึงมีรายไดมากกวารายจาย เกิดการออมเงิน ทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน   

    ๓.๒.๗ ดานการใหการสนับสนุน พบวา มีการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตลอดจนหนวยงานสวนกลาง สวนภมิูภาค ในการ

สนับสนุนดานงบประมาณและความชวยเหลือดานเทคนิคตางๆ ในการดำเนินโครงการพัฒนาตางๆ 

 

 

----------------------------------------- 



๒๙ 
 

          ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นและยุทธศาสตรระดับมหภาคเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 

ท่ี ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๓ 

SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเทศบาล กลยุทธ แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ - ยทุธศาสตรที่ ๒ ดานการ 

  สรางความสามารถ 

  ในการแขงขัน 

- หมุดหมายที่ ๕  

  ประตกูารคา การลงทนุ   

  และโลจิสตกิส 

- หมุดหมายที่ ๘ พ้ืนที ่

  และเมืองอัจฉรยิะ 

- เปาหมายที่ ๖  

  น้ำและการสุขาภิบาล 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง   

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓  

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสราง 

  ความมัน่คงอยาง 

  เทาเทยีม 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๕ 

  ยกระดับขีด 

  ความสามารถทางการ 

  แขงขนัทางเศรษฐกจิ 

- ยทุธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา 

  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ยทุธศาสตรที่ ๑  

  การพัฒนาโครงสราง  

  พ้ืนฐาน 

- กลยุทธที่ ๑  

  พัฒนาระบบโครงสราง  

  พ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- แผนงานเคหะและชมุชน 

- กองชาง 

๒ - ยทุธศาสตรที่ ๒ ดานการ 

  สรางความสามารถ 

  ในการแขงขัน 

- ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ   

  เสมอภาคทางสังคม 

- หมุดหมายที่ ๒  

  การทองเที่ยวทีเ่นน 

  คุณภาพและความยั่งยนื 

- หมุดหมายที่ ๘ พ้ืนที ่

  และเมืองอัจฉรยิะ 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม 

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๒    

  สงเสรมิและพัฒนาการ  

  ทองเที่ยวเพ่ือสรางสรรค 

  มูลคาเพ่ิม 

- ยทุธศาสตรที่ ๓ การพัฒนา 

  ดานการทองเทีย่ว 

- ยทุธศาสตรที่ ๒  

  การทองเที่ยว 

- กลยุทธที่ ๒  

  สราง ปรับปรงุ  

  และพัฒนาแหลง   

  ทองเที่ยว ภูมทิัศน  

  และประชาสัมพันธ 

  การทองเที่ยว 

- แผนงานเคหะและชมุชน 

- แผนงานการศาสนา  

  วัฒนธรรม  

  และนันทนาการ 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- กองยทุธศาสตร 

  และงบประมาณ 

- กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

- กองการศึกษา 

- กองชาง 

- แผนงานการเกษตร - กองชาง 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๓ 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 



๓๐ 
 

ท่ี ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๓ 

SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเทศบาล กลยุทธ แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๓ - ยทุธศาสตรที่ ๓ ดานการ 

  พัฒนาและเสริมสราง  

  ศักยภาพทรัพยากร 

  มนุษย 

- ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ  

  สรางโอกาสและความ   

  เสมอภาคทางสังคม 

- หมุดหมายที่ ๙  

  ความยากจนขามรุนลดลง   

  และความคุมครองทาง   

  สังคมเพียงพอ เหมาะสม 

- หมุดหมายที่ ๑๒ กำลังคน  

  สมรรถนะสูง 

- เปาหมายที่ ๑  

  ขจัดความยากจน 

- เปาหมายที่ ๘ งานทีม่ ี

  คุณคาและการเติบโตทาง  

  เศรษฐกจิ 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๒ การผลิต 

  และการบริโภคทีย่ั่งยืน 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓   

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสรางความ    

  มั่นคงอยางเทาเทยีม 

- ยทุธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา  

  ดานเศรษฐกิจ 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๓ สงเสรมิ 

  เพ่ิมรายไดของ 

  ประชาชน 

- แผนงานสรางความเขมแข็ง  

  ของชมุชน 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานการศาสนา  

  วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

- แผนงานการพาณชิย - กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

๔ - ยทุธศาสตรที่ ๓ ดานการ  

  พัฒนาและเสริมสราง  

  ศักยภาพทรัพยากร      

  มนุษย 

- ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ  

  เสมอภาคทางสังคม 

- หมุดหมายที่ ๙  

  ความยากจนขามรุนลดลง   

  และความคุมครองทาง  

  สังคมเพียงพอ เหมาะสม 

- หมุดหมายที่ ๑๒ กำลังคน   

  สมรรถนะสูง 

- เปาหมายที่ ๔ การศึกษา 

  ที่มีคุณภาพ 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓ 

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสรางความ     

  มั่นคงอยางเทาเทยีม  

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา  

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๔ พัฒนา  

  ระบบการศึกษา 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- กองการศึกษา 

๕ - ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ  

  สรางโอกาสและความ  

  เสมอภาคทางสังคม 

- หมุดหมายที่ ๔ การแพทย  

  และสุขภาพแบบครบวงจร 

- เปาหมายที่ ๓ สุขภาพ  

  และความเปนอยูที่ด ี

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓  

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสรางความ  

  มั่นคงอยางเทาเทยีม  

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา    

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๕ พัฒนา   

  ระบบสาธารณสุข 

  และสุขาภิบาล 

- แผนงานสาธารณสุข 

 

- กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- แผนงานการพาณชิย 

- กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๓๑ 
 

ท่ี ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๓ 

SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเทศบาล กลยุทธ แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๖ - ยทุธศาสตรที่ ๕ ดานการ  

  สรางการเติบโตบน  

  คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร  

  ตอส่ิงแวดลอม 

- หมุดหมายที่ ๑๐ เศรษฐกิจ 

  หมุนเวียนและสังคม  

  คารบอนต่ำ 

 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๑ เมือง 

  และชมุชนทีย่ั่งยนื 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๔   

  การบริหารจัดการ  

  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และส่ิงแวดลอม 

  อยางยั่งยืน 

- ยทุธศาสตรที่ ๔ การพัฒนา  

  ดานธรรมชาต ิ

  และส่ิงแวดลอม 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๖ บริหาร 

  จัดการขยะ 

  และส่ิงแวดลอม 

- แผนงานเคหะและชมุชน 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- แผนงานการเกษตร 

- กองสาธารณสุข 

  และส่ิงแวดลอม 

๗ - ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ  

  เสมอภาคทางสังคม 

 

- หมุดหมายที่ ๘ พ้ืนที ่

  และเมืองอัจฉรยิะ 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- เปาหมายที่ ๑๖  

  ความสงบสุข ยุตธิรรม  

  และสถาบันเขมแข็ง 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓  

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสรางความ  

  มั่นคงอยางเทาเทยีม  

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา 

  ดานการสงเสรมิการศึกษา   

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๗ สงเสรมิ  

  อนรุกัษศิลปวัฒนธรรม  

  ประเพณีและภูมิปญญา 

  ทองถิ่น 

- แผนงานสรางความเขมแข็ง 

  ของชมุชน 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานการศาสนา   

  วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

- กองการศึกษา 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

๘ - ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ 

  เสมอภาคทางสังคม 

 

- หมุดหมายที่ ๙  

  ความยากจนขามรุนลดลง 

  และความคุมครองทาง  

  สังคมเพียงพอ เหมาะสม 

- เปาหมายที่ ๑๖  

  ความสงบสุข ยุตธิรรม    

  และสถาบันเขมแข็ง 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓   

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสราง 

  ความมัน่คงอยาง 

  เทาเทยีม 

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา  

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๘  

  จัดสวัสดิการสังคม 

  และสังคมสงเคราะห 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 

- แผนงานสรางความเขมแข็ง 

  ของชมุชน 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

ท่ี ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๓ 

SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเทศบาล กลยุทธ แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๙ - ยทุธศาสตรที่ ๑  

  ดานความมัน่คง 

- ยทุธศาสตรที่ ๒ ดานการ 

  สรางความสามารถ 

  ในการแขงขัน 

- ยทุธศาสตรที่ ๓ ดานการ  

  พัฒนาและเสริมสราง 

  ศักยภาพทรัพยากร 

  มนุษย 

- ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ  

  เสมอภาคทางสังคม 

- ยทุธศาสตรที่ ๖ ดานการ  

  ปรับสมดุลและพัฒนา  

  ระบบการบริหารจัดการ 

  ภาครัฐ 

- หมุดหมายที่ ๘  

  พ้ืนทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ 

- หมุดหมายที่ ๙  

  ความยากจนขามรุนลดลง 

  และความคุมครองทาง 

  สังคมเพียงพอ เหมาะสม 

- หมุดหมายที่ ๑๓ ภาครัฐ 

  ทันสมยั มีประสิทธภิาพ 

และตอบโจทยประชาชน 

- เปาหมายที่ ๕  

  ความเทาเทยีมทางเพศ 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- เปาหมายที่ ๑๖  

  ความสงบสุข ยุตธิรรม  

  และสถาบันเขมแข็ง 

 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓ 

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสราง 

  ความมัน่คงอยาง 

  เทาเทยีม 

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา   

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา  

  ดานการเมืองและการ  

  บริหารจดัการบานเมืองที่ด ี

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๙ สงเสรมิ 

  ใหประชาชนมีสวนรวม 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานสรางความเขมแข็ง  

  ของชมุชน 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป - สำนกัปลัด 

  เทศบาล 

- กองคลัง 

- กองยทุธศาสตร  

  และงบประมาณ 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- สำนกัปลัด 

  เทศบาล 

- กองคลัง 

- กองยทุธศาสตร  

  และงบประมาณ 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานการเกษตร - กองชาง 

๑๐ - ยทุธศาสตรที่ ๔ ดานการ 

  สรางโอกาสและความ  

  เสมอภาคทางสังคม 

 

- หมุดหมายที่ ๘  

  พ้ืนทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓ 

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสราง 

  ความมัน่คงอยาง 

  เทาเทยีม 

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา   

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๑๐ สงเสรมิ 

  กิจกรรมกีฬา 

  และนันทนาการ 

- แผนงานเคหะและชมุชน 

- แผนงานการศาสนา   

  วัฒนธรรม  

  และนันทนาการ 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- กองการศึกษา 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ท่ี ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๓ 

SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเทศบาล กลยุทธ แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑๑ - ยทุธศาสตรที่ ๑  

  ดานความมัน่คง 

- หมุดหมายที่ ๘  

  พ้ืนทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ 

- หมุดหมายที่ ๑๑ การลด  

  ความเส่ียงจากภัย  

  ธรรมชาตแิละการ  

  เปล่ียนแปลงสภาพ   

  ภูมิอากาศ 

- เปาหมายที่ ๙ โครงสราง 

  พ้ืนฐาน นวัตกรรม  

  และอุตสาหกรรม 

- เปาหมายที่ ๑๑  

  เมอืงและชุมชนทีย่ั่งยืน 

- เปาหมายที่ ๑๖  

  ความสงบสุข ยุตธิรรม   

  และสถาบันเขมแข็ง 

- ประเดน็การพัฒนาที ่๓ 

  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  และเสริมสราง 

  ความมัน่คงอยาง 

  เทาเทยีม 

- ยทุธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา  

  ดานการสงเสรมิการศึกษา   

  ศาสนา วฒันธรรม   

  ประเพณี การกฬีา 

  และคุณภาพชีวิต 

- ยทุธศาสตรที่ ๓  

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  และคุณคาทางสังคม 

- กลยุทธที่ ๑๑ ปองกนั 

  สาธารณภัย ความมัน่คง 

  และความสงบเรียบรอย  

  ของชมุชน 

- แผนงานการรักษา 

  ความสงบภายใน 

- สำนกัปลัด 

  เทศบาล 

- กองสวัสดกิาร 

  สังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

- สำนกัปลัด 

  เทศบาล 

 



 

๓๔ 

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐาน 

            

  ๑.๑ กลยุทธพัฒนา

ระบบโครงสราง  

พื้นฐานใหได

มาตรฐาน 

๒๕ ๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๓ ๗๔๖,๗๐๐.- ๑ ๘๕๘,๐๐๐.- ๒ ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๕ ๑,๔๓๘,๐๐๐.- ๓๖ ๑๑,๘๒๕,๙๐๐.- 

    (๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

๒๕ ๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๓ ๗๔๖๗๐๐.- ๑ ๘๕๘,๐๐๐.- ๒ ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๕ ๑,๔๓๘,๐๐๐.- ๓๖ ๑๑,๘๒๕,๙๐๐.- 

รวม ๒๕ ๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๓ ๗๔๖,๗๐๐.- ๑ ๘๕๘,๐๐๐.- ๒ ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๕ ๑,๔๓๘,๐๐๐.- ๓๖ ๑๑,๘๒๕,๙๐๐.- 

 

 

 

 

 

 



 

๓๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. ยุทธศาสตรการ

ทองเที่ยว 

            

  ๒.๑ กลยุทธสราง 

ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยว      

ภูมิทัศน และ

ประชาสัมพันธ     

การทองเที่ยว 

๘ ๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๓๒ ๑๔,๕๙๖,๐๐๐.- 

    (๑) แผนงาน    

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๘ ๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๓๒ ๑๔,๕๙๖,๐๐๐.- 

รวม ๘ ๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๓๒ ๑๔,๕๙๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๖ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม 

            

   ๓.๑ กลยุทธ

พัฒนาระบบ

การศึกษา 

๒๐ ๑๒๓,๗๗๑,๔๐๐.- ๘ ๑๑๖,๓๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๔๙ ๕๘๖,๘๘๘,๖๐๐.- 

    (๑) แผนงาน

การศึกษา 

๑๔ ๑๑๗,๔๓๗,๓๐๐.- ๘ ๑๑๖,๓๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๗ ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๔๓ ๕๘๐,๕๕๔,๕๐๐.- 

    (๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

๖ ๖,๓๓๔,๑๐๐.- - - - - - - - - ๖ ๖,๓๓๔,๑๐๐.- 

  ๓.๒ กลยุทธพัฒนา

ระบบสาธารณสุข

และสุขาภบิาล 

๒๓ ๒,๘๘๖,๓๐๐.- ๒๓ ๒,๑๒๖,๓๐๐ ๒๔ ๒,๘๙๕,๗๐๐.- ๒๑ ๑,๗๓๖,๓๐๐.- ๒๑ ๑,๗๓๖,๓๐๐.- ๑๑๒ ๑๑,๓๘๐,๙๐๐.- 

    (๑) แผนงาน 

สาธารณสุข 

๒๐ ๒,๑๕๖,๓๐๐.- ๒๐ ๑,๓๙๖,๓๐๐.- ๒๑ ๒,๑๖๕,๗๐๐.- ๑๙ ๑,๒๕๖,๓๐๐.- ๑๙ ๑,๒๕๖,๓๐๐.- ๙๙ ๘,๒๓๐,๙๐๐.- 

    (๒) แผนงาน 

การพาณิชย 

๒ ๓๓๐,๐๐๐.- ๒ ๓๓๐,๐๐๐.- ๒ ๓๓๐,๐๐๐.- ๑ ๘๐,๐๐๐.- ๑ ๘๐,๐๐๐.- ๘ ๑,๑๕๐,๐๐๐.- 

    (๓) แผนงาน 

งบกลาง 

๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 



 

๓๗ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม (ตอ) 

            

   ๓.๓ กลยุทธ

บริหารจัดการขยะ

และส่ิงแวดลอม 

๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๘ ๒๒๗,๐๐๐.- ๑๑ ๒,๙๙๕,๐๐๐.- ๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๔๐ ๓,๗๓๒,๐๐๐.- 

    (๑) แผนงาน

เคหะและชุมชน 

๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๘ ๒๒๗,๐๐๐.- ๑๐ ๒,๗๔๕,๐๐๐.- ๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๗ ๑๗๐,๐๐๐.- ๓๙ ๓,๔๘๒,๐๐๐.- 

    (๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

- - - - ๑ ๒๕๐,๐๐๐.- - - - - ๑ ๒๕๐,๐๐๐.- 

  ๓.๔ กลยุทธ

สงเสริม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๓๕ ๒,๓๒๕,๐๐๐.- 

    (๑) แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๗ ๔๖๕,๐๐๐.- ๓๕ ๒,๓๒๕,๐๐๐.- 



 

๓๘ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม (ตอ) 

            

   ๓.๕ กลยุทธ 

จัดสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห 

๗ ๒๓,๙๔๘,๐๐๐.- ๗ ๒๔,๘๓๖,๐๐๐.- ๗ ๒๖,๓๓๖,๐๐๐.- ๗ ๒๘,๓๓๖,๐๐๐.- ๗ ๓๐,๓๓๖,๐๐๐.- ๓๕ ๑๓๓,๗๙๒,๐๐๐.- 

    (๑) แผนงาน

สังคมสงเคราะห 

๓ ๖๕๐,๐๐๐.- ๓ ๖๕๐,๐๐๐.- ๓ ๖๕๐,๐๐๐.- ๓ ๖๕๐,๐๐๐.- ๓ ๖๕๐,๐๐๐.- ๑๕ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- 

    (๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 

    (๓) แผนงาน    

งบกลาง 

๓ ๒๒,๘๙๘,๐๐๐.- ๓ ๒๓,๗๘๖,๐๐๐.- ๓ ๒๕,๒๘๖,๐๐๐.- ๓ ๒๗,๒๘๖,๐๐๐.- ๓ ๒๙,๒๘๖,๐๐๐.- ๑๕ ๑๒๘,๕๔๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม (ตอ) 

            

  ๓.๖ กลยุทธ

สงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวม 

๓๕ ๕,๔๘๕,๕๐๐.- ๓๒ ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๓๓ ๖,๓๖๐,๐๐๐.- ๓๒ ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๓๒ ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๑๖๔ ๒๗,๙๒๕,๕๐๐.- 

    (๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

๑๓ ๑,๗๒๕,๕๐๐.- ๑๑ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๑๒ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- ๑๑ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๑๑ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๕๘ ๙,๕๒๕,๕๐๐.- 

    (๒) แผนงาน

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

๑๙ ๒,๔๖๐,๐๐๐.- ๑๘ ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๑๘ ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๑๘ ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๑๘ ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๙๑ ๑๑,๙๐๐,๐๐๐.- 

    (๓) แผนงาน   

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

๑ ๗๐๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐๐,๐๐๐.- ๕ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 

    (๔) แผนงาน   

การเกษตร 

๑ ๕๐๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐๐,๐๐๐.- ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

    (๕) แผนงาน   

งบกลาง 

๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๕ ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 



 

๔๐ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม (ตอ) 

            

  ๓.๗ กลยุทธ

สงเสริมกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ 

๑๑ ๓,๗๓๙,๖๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๔๓ ๘,๒๘๕,๒๐๐.- 

    (๑) แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๑๑ ๓,๗๓๙,๖๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๘ ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๔๓ ๘,๒๘๕,๒๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณคาทาง

สังคม (ตอ) 

            

  ๓.๘ กลยุทธ

ปองกันสาธารณภัย 

ความมั่นคง และ

ความสงบเรียบรอย

ของชุมชน 

๑๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- ๑๕ ๒,๙๕๐,๐๐๐.- ๑๙ ๓,๒๕๑,๐๐๐.- ๑๘ ๕,๐๓๗,๕๐๐.- ๑๕ ๓,๙๐๐,๐๐๐.- ๘๒ ๑๘,๐๓๘,๕๐๐.- 

    (๑) แผนงาน 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

๑๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- ๑๕ ๒,๙๕๐,๐๐๐.- ๑๙ ๓,๒๕๑,๐๐๐.- ๑๘ ๕,๐๓๗,๕๐๐.- ๑๔ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- ๘๑ ๑๖,๔๓๘,๕๐๐.- 

    (๒) แผนงาน   

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

- - - - - - - - ๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- ๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๒๕ ๑๖๓,๓๖๕,๘๐๐.- ๑๐๘ ๑๕๓,๔๘๐,๐๐๐.- ๑๑๖ ๑๕๙,๐๑๘,๔๐๐.- ๑๐๗ ๑๕๗,๘๒๐,๕๐๐.- ๑๐๔ ๑๕๘,๖๘๓,๐๐๐.- ๕๖๐ ๗๙๒,๓๖๗,๗๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ๑๗๓,๕๘๐,๐๐๐.- ๑๑๖ ๑๕๗,๑๐๖,๗๐๐.- ๑๒๔ ๑๖๒,๘๐๖,๔๐๐.- ๑๑๔ ๑๖๒,๒๔๕,๕๐๐.- ๑๑๖ ๑๖๓,๐๕๑,๐๐๐.- ๖๒๘ ๘๑๘,๗๘๙,๖๐๐.- 

 

 



๔๒ 
 

แบบ ผ.๐๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำค.ส.ล.  

ซอยเชิดบุญชาติใต 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

 

- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

กวางภายใน ๐.๓๕ 

เมตร ยาว ๓๑๗.๐๐ 

เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร 

๙๕๑,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

 

กองชาง 

 

๒ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำค.ส.ล. 

ซอยเชิดบุญชาติใต  

(ซอยตัน) 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- รางระบายน้ำกวาง

ภายใน ๐.๓๕ เมตร     

ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร   

ยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ 

เมตร  

- ๖๐๐,๐๐๐.- 

 

- - - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 



๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการกอสราง 

ถนน ค.ส.ล. 

ซอยแยก 

ซอยคชเสนีย ๒ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

บริการดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  

กวาง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 

มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๑๐๕.๐๐  ตารางเมตร 

- ๕๗,๗๐๐.- 

 

- - - - จำนวน ๑ สาย - ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

 

 

กองชาง 

 

๔ 

 

โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ 

ค.ส.ล. ซอยเชื่อม

ซอยวจี ๖  

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- รางระบายน้ำกวางภายใน 

๐.๓๕ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๗๐ 

เมตร ยาวรวมสองฝง 

ไมนอยกวา ๒๘๖.๐๐ เมตร                                      

- - ๘๕๘,๐๐๐.- 

 

- - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 

 
 

 



๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ 

ซอยขางโรงฆาสัตว 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร  

ลึกเฉล่ีย ๐.๔๕ เมตร  

งานรื้อถอนพ้ืนคอนกรีต  

จำนวน ๑๑๔.๐๐  

ตารางเมตร 

๗๗๑,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 
 

 



๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติก 

คอนกรีต  

ซอยผดุงราษฎร ๙ 

 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับควาปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

- กอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  

กวางเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร 

ยาวประมาณ ๑๖๔.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีรวม 

ไมนอยกวา ๔๙๒.๐๐  

ตารางเมตร  

- - - - ๑๙๖,๘๐๐.- 

 

- จำนวน ๑ สาย 

 

 

 

- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติก 

คอนกรีต ซอย 

ผดุงราษฏร ๑๑ 

 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับควาปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

- กอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  

กวางเฉล่ีย ๒.๘๐ เมตร 

ยาวประมาณ ๑๘๕.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีรวม 

ไมนอยกวา ๕๑๘.๐๐ 

ตารางเมตร  

- - - - ๒๐๗,๒๐๐.- 

 

- จำนวน ๑ สาย 

 

 

 

 

- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติก 

คอนกรีต ซอย 

ผดุงราษฏร ๑๓ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร  

ไปมาและไดรับควาปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

- กอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  

กวางเฉล่ีย ๕.๐๐ เมตร 

ยาวประมาณ ๑๖๒.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอย

กวา ๘๑๐.๐๐  

ตารางเมตร  

- - - - ๓๒๔,๐๐๐.- 

 

- จำนวน ๑ สาย 

 

 

 

 

- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติก 

คอนกรีตทางเขา 

โรงฆาสัตว 

 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร  

ไปมาและไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

- กอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

กวางเฉล่ีย ๕.๐๐ เมตร 

ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีรวม 

ไมนอยกวา ๕๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน ๑ สาย 

 

 

 

 

- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีไดมาตรฐาน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยบานไร ๒ 

 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- กอสรางรางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน  

๐.๓๕ เมตร ลึกเฉล่ีย  

๐.๖๕ เมตร ความยาว 

ไมนอยกวา ๑๙๐.๐๐  

เมตร 

- - - ๕๗๐,๐๐๐.- - - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยนิคม-จินดา  

ฝงทางทิศตะวันออก 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- กอสรางรางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน ๐.๓๕ 

เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๕ เมตร 

ความยาวไมนอยกวา 

๓๒๕.๐๐ เมตร 

- - - ๙๗๕,๐๐๐.- - - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

๑๒ โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟาสาธารณะ

ถนนสามัคคีชัย             

๒ ขางทาง 

 

- เพ่ือใหมีแสงสวาง 

ถนนสามัคคีชัยใหได

มาตรฐาน 

 

- เปล่ียนโคมไฟหลอด 

ประหยัดไฟ LED จำนวน  

๑๒ ชุด เปล่ียนสายไฟฟาใตดิน 

ท่ีชำรุด ๒,๐๐๐ เมตรเปล่ียน

ระบบสวิทซควบคุมอัตโนมัติ

ดวยนาิกา จำนวน ๖ ชุด                                               

๒๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ ครั้ง 

 

- มีวิสัยทัศน 

ในการจราจรประชาชน

ปลอดภัย 

จากการใชรถใชถนน 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยคชเสนีย ๖  

ฝงทางทิศเหนือ  

(บริเวณหลังโรงแรม

นครอินทร) 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉล่ีย 

๐.๖๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา 

๑๗๐.๐๐ เมตร 

- - - - ๕๑๐,๐๐๐.- - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

๑๔ โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กซอยแยก

ซอยผดุงราษฎร ๑ 

- เพ่ือใหประชาชน 

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวางประมาณ ๔.๓๐ เมตร  

ยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม

ไมนอยกวา ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร  

๕๙,๐๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน ๑ สาย - ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

        

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอยแยก  

ถนนพิทักษ  

(ซอยมงคลสุข) 

 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉล่ีย  

๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมสองฝง 

ไมนอยกวา ๒๐๘.๐๐ เมตร 

๖๒๔,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

๑๖ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอยแยก

ถนนพิทักษ 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยถนน

พิทักษบริเวณขางบานนายวราพจน 

พรมทอง กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๔๕ 

เมตร 

๓๓๖,๐๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๗ โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล.  

ซอยแยกซอย 

นิคมจินดา 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

บริการดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

      

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  

กวางเฉล่ีย ๒.๖๐ เมตร  

ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๒๒๓.๖๐ ตารางเมตร  

- ๘๙,๐๐๐.- 

 

- - - - จำนวน ๑ สาย - ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

        

กองชาง 

  

๑๘ โครงการปรับปรุง

ซอมแซมโคมไฟ 

เสาไฮแมท 

 

- เพ่ือบริการแสงสวาง 

ถนนและซอยสาธารณะ 

ใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

- ซอมแซมและเปล่ียนโคมไฟ 

เสาไฮแมท/ตน ศูนยเยาวชนเกา

ใชหลอดประหยัดไฟ LED ๔๐๐ 

วัตต ๘ ชุด สวนดงตาล ๘ ชุด 

หนาวัดไพรสณฑ ๘ ชุด 

๑๔๔,๐๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน ๑๘ ชุด 

 

- สรางความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

และความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชน 

กองชาง 

 

 



๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๙ 

 

 

 

 

โครงการกอสราง  
ราวกันตกถนน 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองหลมสัก 

 

 

- เพ่ือกอสรางราวกันตกถนน

ภายในเขตเทศบาลเมือง

หลมสักปองกันอุบัติเหตุ

ใหแกผูใชรถใชถนนและ 

คนเดินเทา และปองกัน

ความเสียหายใหแกชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน 

- กอสรางราวกันตก     
ถนนซอยเปรมฤดี ๑ 
จำนวน ๑ แหง 
(รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของ
เทศบาลเมืองหลมสัก) 
 

 

๔๓๗,๔๐๐.- 

 

- - - - จำนวน ๑ แหง 

 

- มีราวกันตกถนน 
ภายในเขตเทศบาลเมือง
หลมสัก ปองกันอุบัติเหตุ
ใหแกผูใชรถใชถนน 
และคนเดินเทา  
และปองกันความ
เสียหายใหแกชีวิต 
และทรัพยสิน 
ของประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 



๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. พรอม 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ท้ัง ๒ ฝง (ซอยแยก

ซอยพินิจ ขางรานเฮีย

อวนตมเลือดหมู) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดานคมนาคม

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

 

 

 

-  กอสรางถนน ค.ส.ล.  

กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 

มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๗๕.๐๐ 

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร  

ลึกเฉล่ีย ๐.๕๕ เมตร ยาวรวม 

ท้ัง ๒ ฝงไมนอยกวา ๖๐.๐๐ 

เมตร 

๒๐๕,๗๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 



๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. พรอม 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ซอยแยกซอย 

ผดุงราษฎร ๑ 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

 

 

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  

ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร 

 - กอสรางรางระบายน้ำ 

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร ยาว

รวมสองฝงไมนอยกวา 

๑๐๐.๐๐ เมตร  

๒๑๕,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

- มีรางระบายน้ำ  

ปองกันน้ำทวมขังถนน  

 

กองชาง 

 

 



๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ โครงการกอสรางถนน   

ค.ส.ล. (ซอยแยกซอย

ตรอกศรีบุญเรือง) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. 

กวาง ๒.๕๐ เมตร  

ยาว ๒๙.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๗๒.๕๐ ตารางเมตร 

๓๖,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

กองชาง 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๓ โครงการกอสรางถนน   

ค.ส.ล. (ซอยแยกซอย

ตรอกศรีบุญเรือง ๑) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  

ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

๒๕๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

กองชาง 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๔ โครงการกอสรางถนน   

ค.ส.ล. (ซอยแยกซอย

นิคม-จินดา) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย         

 

 

-  กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๐๐ เมตร  

ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑๗๗.๐๐  

ตารางเมตร 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๒.๕๐ เมตร  

ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑๑๐.๐๐ 

ตารางเมตร 

๑๔๒,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

กองชาง 

 

 

 



๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๕ โครงการกอสรางถนน    

ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 

ผดุงราษฎร ๘ 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย         

 

-  กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

๓.๐๐ เมตร  ยาว ๙๘.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

รวมไมนอยกวา ๒๙๔.๐๐  

ตารางเมตร 

๑๒๒,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

 

กองชาง 

๒๖ โครงการกอสรางถนน    

ค.ส.ล. ซอยแยก 

ซอยถนนคชเสนีย  

(บริเวณสุดเขตเทศบาล 

ฝงทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย         

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม

ไมนอยกวา ๑๙๕.๐๐ ตาราง

เมตร 

๑๐๕,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

 

กองชาง 

 

 



๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๗ โครงการกอสรางถนน    

ค.ส.ล. (ซอยแยกถนน

พิทักษ ขางโครงการ 

เพอรเฟค) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑๗๔.๐๐ 

ตารางเมตร 

๘๖,๗๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล. (ซอยแยกซอย 

บานไร) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  

กวาง ๓.๐๐ เมตรยาว ๕๐.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ 

ตารางเมตร 

๗๔,๖๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับบริการ  

ดานคมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

กองชาง 

 

 



๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๙ โครงการกอสราง    

ถนน ค.ส.ล.  

(ซอยแยกซอย 

แจวฮอนกาฬสินธุ) 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดานคมนาคม

ท่ีสะดวกและปลอดภัย         

- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๐๐ 

เมตร  ยาว ๔๒.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม 

ไมนอยกวา ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร 

๖๒,๘๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย         

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๐ โครงการปรับปรุง       

ผิวจราจรเสริมผิว 

แอสฟลทติก 

คอนกรีต         

ถนนเทศบาล ๑ 

- เพ่ือใหประชาชน     

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย         

 

- ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว 

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 

๑ เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวางเฉล่ีย ๖.๗๐ เมตร 

ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๒,๕๑๒.๕๐ ตารางเมตร  

พรอมตีเสนจราจร 

๙๘๓,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย 

 

- ประชาชน

ไดรับบริการ

ดานคมนาคม 

ท่ีสะดวก 

และปลอดภัย         

 

กองชาง 

 

 

 

 



๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๑ โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. ซอย

แยกซอยบานไร ๑ 

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- กอสรางถนน  

ค.ส.ล. กวาง ๒.๕๐ 

เมตร ยาว ๒๘.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอย

กวา ๗๐.๐๐ ตาราง

เมตร 

     ๓๘,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ สาย  

- ประชาชนไดรับ

บริการ 

ดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการกอสราง

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอยแยก

ซอยคชเสนีย ๘ 

- เพ่ือใหมีราง

ระบายน้ำปองกัน

น้ำทวมขังถนน 

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- กอสรางรางระบาย

น้ำ ค.ส.ล. กวาง

ภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 

ความยาวรวมสองฝง

ไมนอยกวา ๑๒๐.๐๐ 

เมตร 

๓๖๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ แหง 

- มีรางระบาย

น้ำปองกันน้ำ

ทวมขังถนน

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคม 

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 



๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๓ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยผดุงราษฎร ๖ 

(หลังพิพิธภัณฑ 

หลมศักด์ิ) ฝงทางทิศ

ตะวันตก 

- เพ่ือใหมีราง

ระบายน้ำปองกัน

น้ำทวมขังถนน 

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- กอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน 

๐.๓๕ เมตร ลึก

เฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 

ความยาวไมนอย

กวา ๑๓๐.๐๐ 

เมตร 

   ๓๙๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบาย

น้ำปองกันน้ำ

ทวมขังถนน

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 



๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๔ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอยแยก

ซอยวจี ๒   

ฝงทางทิศเหนือ  

- เพ่ือใหมีราง 

ระบายน้ำ 

ปองกันน้ำทวมขัง 

ถนนประชาชน

ไดรับบริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก  

และปลอดภัย 

- กอสรางรางระบาย

น้ำ ค.ส.ล. กวาง

ภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๔๕ เมตร 

ความยาวไมนอยกวา 

๖๔.๐๐ เมตร 

   ๑๘๕,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบาย

น้ำปองกันน้ำ

ทวมขังถนน

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 
 

 



๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๕ โครงการปรับปรุง 

ถนน ค.ส.ล. 

ซอยหลัง 

วัดศรีบุญเรือง 

- เพ่ือให 

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

คมนาคมท่ีสะดวก  

และปลอดภัย 

- ปรับปรุงถนน  

ค.ส.ล. กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม

ไมนอยกวา ๕๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร 

   ๒๖๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน ๑ สาย - ประชาชน 

ไดรับบริการ 

ดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๖ โครงการเปล่ียน

สายไฟฟา 

ท่ีชำรุด 

และขนาด 

ไมไดมาตรฐาน

สายไฟ  

ในเขตเทศบาล  

- เพ่ือความ

ปลอดภัยแก

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ของประชาชน  

- เปล่ียนสายไฟสาธารณะเดิม 

ท่ีมีการชำรุดหมดอายุการใชงาน

และไมไดขนาดใหเปนมาตรฐาน

แบบ TWA ขนาด ๑ x ๒๕  

ตร.ซม. พรอมอุปกรณติดต้ัง 

ถนน,ตรอก,ซอย ภายในเขต

เทศบาล 

     ๒๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน 

๑ ครั้ง 

- สรางความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ 

มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ของประชาชน  

กองชาง 

     รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน ๓๖ โครงการ ๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๗๔๖,๗๐๐.- ๘๕๘,๐๐๐.- ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๑,๔๓๘,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  

จำนวน ๓๖ โครงการ 

๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๗๔๖,๗๐๐.- ๘๕๘,๐๐๐.- ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๑,๔๓๘,๐๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวน ๓๖ โครงการ ๗,๒๓๘,๒๐๐.- ๗๔๖,๗๐๐.- ๘๕๘,๐๐๐.- ๑,๕๔๕,๐๐๐.- ๑,๔๓๘,๐๐๐.- - 

 

 



๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ 
จัดงาน 
ถนน 
คนเดิน          
ไทหลม 

- เพ่ือสนับสนุน
การเพ่ิมรายได
และสนับสนุน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวของ
อำเภอหลมสัก         
- เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล 
มีรายไดและ 
เปนการกระตุน
เศรษฐกิจ 

- จัดงานถนนคนเดิน
ไทหลมทุกวันเสาร  

๒,๕00,000.-   ๒,๕00,000.-   ๒,๕00,000.-   ๒,๕00,000.-   ๒,๕00,000.-   - จำนวนการ 
จัดงานถนน 
คนเดินไทหลม 

- เศรษฐกิจ
ภายในเขต
เทศบาล 
ดีขึ้นและมี
นักทองเท่ียวเขา
มาเปนจำนวน
มาก 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

 

 
 

 



๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดงาน 

ถนนคนเดิน          

ไทหลม 

สวนขยาย 

ตอตลาดริมน้ำ 

ไทหลม 

- เพ่ือใหเกิดกิจกรรม

พัฒนาและสงเสริม

การทองเท่ียวใน

รูปแบบใหมๆ และมี

กิจกรรมสงเสริมการ

ทองเท่ียวหมุนเวียน

ตลอดท้ังปนำไปสูการ

เพ่ิมรายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัด

เพชรบูรณเพ่ิมขึ้น 

- เพ่ือกระตุนภาวะ 

- สงเสริมการทองเท่ียว

ในรูปแบบใหมๆ และมี

กิจกรรมสงเสริมการ

ทองเท่ียวตลอดท้ังป  

- จัดซ้ือวัสดุในการจัด

สถานท่ีตลาดริมน้ำ 

ไทหลม เชน ไมอดั ตะปู 

ฯลฯ  

๒๕๐,๐๐๐.-   ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- - กิจกรรม

พัฒนาและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียวใน

รูปแบบใหมๆ  

- มีพ้ืนท่ีจัด

ตลาดริมน้ำ 

ไทหลม บริเวณ

แมน้ำปาสัก 

จำนวน ๑ แหง 

- มีการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ

ภายในเขต

เทศบาลมี

นักทองเท่ียว 

เขามาเปน

จำนวนมาก 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  เศรษฐกิจและสราง 

รายไดใหกับชุมชน 

ในอำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ 

 

 

 

 

  

โครงการสงเสริม

การทองเท่ียวในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือแนะนำการทองเท่ียว 

ในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

- จัดทำส่ือ

ประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ในรูปแบบตางๆ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - จำนวนส่ือ 

ท่ีจัดทำ

ประชา 

สัมพันธ 

การทองเท่ียว 

ของเทศบาลฯ 

- มีส่ือ 

ประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียว 

ของเทศบาลฯ 

กองยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ 

๔ 

 

 

 

 

โครงการทองเท่ียว

หลมสักเปนตาฮัก

หลายหลาย 

- เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

ของอำเภอหลมสักใหเปนท่ี

รูจักของนักทองเท่ียว 

- จัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเท่ียวบริเวณ

แหลงทองเท่ียว 

ของเทศบาล 

เมืองหลมสัก 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - จำนวน 

กิจกรรม 

ท่ีดำเนินการ 

- การทองเท่ียว 

ในอำเภอหลมสัก

เปนท่ีรูจักของ

นักทองเท่ียว 

กองยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ 

 

 



๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการบูรณาการ

การทองเท่ียวในเขต

เทศบาลและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

- เพ่ือเชื่อมโยง 

การทองเท่ียวในเขต

เทศบาลและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

- เพ่ือใหนักทองเท่ียว 

มีสถานท่ีทองเท่ียว 

ท่ีหลากหลาย 

- จัดเสนทางการทองเท่ียว

เขตเทศบาลและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเชน ตำบลน้ำชุน  

ตำบลตาลเด่ียว ตำบลวัดปา  

ตำบลบานต้ิว ตำบล 

บานหวาย เปนตน 

- นำเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียว

ในเขต 

และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

๓๐,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.- - จำนวน 

หนวยงานท่ีมี

การบูรณาการ 

- มีเสนทางการทองเท่ียว

เขตเทศบาลและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

- มีการนำเท่ียวสถานท่ี

ทองเท่ียวในเขต 

และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

กองยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการอบรม

มัคคุเทศกในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน  

และ ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก  

มีความรู ความสามารถและ

มีทักษะในการนำเสนอ 

แหลงทองเท่ียวและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงรูจัก

ทรัพยากรการทองเท่ียว 

ในทองถิ่นของตนเอง 

- จัดอบรมมัคคุเทศก 

ในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก จำนวน ๕๐ คน

ตอป 

๒๐,๐๐๐.-  - ๒๐,๐๐๐.-  - ๒๐,๐๐๐.-  - จำนวน 

ผูเขาอบรม  

๕๐ คนตอป 

- ผูเขารับการอบรม 

มีความรูความสามารถ 

และมีทักษะในการ

นำเสนอแหลงทองเท่ียว 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมถึงรูจักทรัพยากร  

การทองเท่ียวในทองถิ่น

ของตนเอง  

กองยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ 

 

 

 

 



๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการ

อาสาสมัคร 

ประชา 

สัมพันธ

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรู 

ดานการเขียนขาวเพ่ือการ

ประชาสัมพันธและการทองเท่ียว  

กลยุทธการจัดรายการวิทยุให

นาสนใจ ศิลปะการทำงานกับ

ชุมชน ตลอดจนชองทางการ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  

โดยสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

ในพ้ืนท่ี 

- เพ่ือใหมีเครือขายประชาสัมพันธ

ของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมอาสาสมัคร

ประชาสัมพันธ

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ประกอบดวย ผูแทน

ชุมชน ๑๑ ชุมชน 

นักเรียนนักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป 

ท่ีสนใจ จำนวน  

๓๐ คนตอป 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ผูเขาอบรม 

๓๐ คนตอป 

- ผูเขารับการ

อบรมสามารถ 

นำความรู 

ท่ีไดรับ 

ไปปฏิบัติไดจริง

ในพ้ืนท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ  

- เพ่ิมเครือขาย

ประชาสัมพันธ

ของเทศบาลให

มีประสิทธิภาพ 

กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ 

 

 

 



๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการ 

จัดซ้ือ

โทรทัศน  

แอล อี ดี 

(LED TV) 

- เพ่ือใหมีส่ือประกอบ 

การบรรยายและนำเสนอภาพ

ประวัติศาสตร/ภาพเกา 

ของเมืองหลมสักในหอง 

หลมสักเม่ือวันวาน พิพิธภัณฑ

หลมศักด์ิ ใหนักทองเท่ียว 

ไดรับชมการนำเสนอผาน

ระบบวีดีทัศน 

- โทรทัศน แอล อี ดี 

(LED TV)  
แบบ Smart TV 
ขนาดไมนอยกวา 
๕๕ น้ิว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 
๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ 
พิกเซล จำนวน  
๒ เครื่อง 

     ๔๖,๐๐๐.- - - - - - จำนวน

โทรทัศน 

แอล อี ดี 

(LED TV) 

- นักทองเท่ียว

ไดรับความรู

เกี่ยวกับเมือง

หลมสักผานการ

ชมวีดิทัศน  

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๘ โครงการ ๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศน   
 และประชาสัมพันธการทองเท่ียว จำนวน ๘ โครงการ 

๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการทองเท่ียว จำนวน ๘ โครงการ ๒,๙๗๖,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- ๒,๘๘๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๐,๐๐๐.- - 

 



๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(งานระดับกอน   

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

- เพ่ือสงเสริม

ศักยภาพการจัด

การศึกษาทองถิ่น 

๑. สงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาทองถิ่น 

๒. การจัดการศึกษา 

(ปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

๓. การจัดการศึกษาต้ังแต

อนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

๔. อาหารกลางวัน 

๕. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

๒๙,๔๙๑,๐๐๐.- 

 

๒๙,๔๙๑,๐๐๐.- ๒๙,๔๙๑,๐๐๐.- 

 

๒๙,๔๙๑,๐๐๐.- 

 

๒๙,๔๙๑,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

กิจกรรมท่ี

ดำเนินการ                       

- สถานศึกษา

ไดรับการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

กอง

การศึกษา 

 

 



๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด

วา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (งาน

ระดับมัธยมศึกษา) 

- เพ่ือสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาของ

ทองถิ่น 

๑. การจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองทองถิ่น  

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับ

นักเรียนยากจน) 

๒. การจัดการศึกษา

ต้ังแตอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๘๕,๔๒๘,๓๐๐.-  ๘๕,๔๒๘,๓๐๐.-  ๘๕,๔๒๘,๓๐๐.-  ๘๕,๔๒๘,๓๐๐.-  ๘๕,๔๒๘,๓๐๐.-  - จำนวน

กิจกรรมท่ี

ดำเนินการ                       

- สถาน 

ศึกษาไดรับ

การพัฒนา

อยาง

ตอเน่ือง 

กอง

การศึกษา 

๓ โครงการพัฒนา

ทักษะสูความสำเร็จ 

สูความเปนเลิศทาง 

วิชาการ 

- เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

วิชาการทุกกลุมสาระการ 

เรียนรูและเพ่ือสรางงาน 

ในการพัฒนาดานวิชาการ 

- จำนวนนักเรียนใน

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลท้ัง ๕ แหง 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

โรงเรียน 

ในสังกัด

เทศบาล  

- นักเรียน 

มีผล 

สัมฤทธ์ิสูง 

กอง

การศึกษา 

 



๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการเขารวม

แขงขันคนเกง 

ในโรงเรียนทองถิ่น

ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่น 

ท่ี ๑๗ ภาคเหนือ

ตอนลาง 

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครู

และนักเรียนโรงเรียน 

ในสังกัดกลุมการศึกษา

ทองถิ่นท่ี ๑๗ มีความต่ืนตัว

ในการคนควาหาความรู 

อยูเสมอ 

- เพ่ือใหการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

ท้ัง ๕ แหง เขารวมแขงขัน 

คนเกงฯ จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-  - จำนวนครั้ง 

ท่ีเขารวมแขงขัน 

คนเกงฯ                       

- ครูและนักเรียน 

ไดพัฒนาความรู

ความสามารถ 

และทักษะทาง

ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร  

และภาษาอังกฤษ 

- ไดแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณ 

ในดานการอยูรวมกัน 

กอง
การศึกษา 

 

 



๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการ
พัฒนาการอาน
ออกเขียนได 

- เพ่ือใหนักเรียน
เยาวชนและประชน  
มีท่ีอานหนังสือ 

- ชุมชนศรีมงคล 

  

50,000.-  50,000.-  50,000.-  50,000.-  50,000.-  - ประชาชน 
ในเขตชุมชน 
ศรีมงคล  
อานออกเขียนได 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีขึ้น นักเรียนและเยาวชน

และประชาชนมีท่ีอาน

หนังสือ  

กองการศึกษา 

๖ โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ
ของสถานศึกษา
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

- เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหครูและ
นักศึกษาวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเทศบาล 
หลมสัก ไดคนควา 
หาความรู 

- นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาล
หลมสัก เขารวม
แขงขันทักษะวิชาชีพ 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนครั้ง 
ท่ีเขารวมการ
แขงขัน 
 

 

 

- ครูและนักเรียนไดพัฒนา

ความรู ความสามารถ

แลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณดานวิชาชีพ 

กองการศึกษา 

 

 

 



๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการจัดซ้ือโตะ
และเกาอี ้สำหรับ
นักเรียนอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาล 
บานศรีมงคลและ
โรงเรียนเทศบาล
บานสักงอย 

- เพ่ือใหนักเรียนมีโตะ
และเกาอี้เพียงพอ
สำหรับน่ังเรียนท่ีได
มาตรฐาน 

- จัดซ้ือโตะและเกาอี้ 
สำหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล จำนวน  
๑๕๒ ชุด 
- โรงเรียนอนุบาล 
บานศรีมงคล จำนวน 
๑๔๐ ชุด  
- โรงเรียนเทศบาลบาน
สักงอย จำนวน ๑๒ ชุด 

2๕๘,๐00.- 

 

 

 

 

 

  

-  -  -  -  - จำนวนโตะ
และเกาอี ้
นักเรียน  

- นักเรียนมีโตะ
และเกาอี้  
น่ังเพียงพอ  

กองการศึกษา 

 

  

 



๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการจัดซ้ือ 
ส่ือการเรียน 
การสอนสาขาวิชา
ชางยนต 

- เพ่ือใหนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลหลมสัก มีส่ือ
การเรียนรูดาน
เครื่องยนต 

- ส่ือการเรียนการสอน
สาขาวิชาชางยนต 
ประกอบดวย 
1. ชุดฝกถอดประกอบ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
10,000 บาท เปนเงิน 
20,000 บาท 
2. ชุดถอดประกอบ
เครื่องยนตเล็กดีเซล จำนวน 
2 ชุดๆ ละ 40,000 บาท 
เปนเงิน 80,000 บาท  

๑๐๐,๐00.- 

 

 

 

 

 

  

-  -  -  -  - จำนวนส่ือ
การเรียน
การสอน  

- มีส่ือการเรียน 
การสอนสาขาวิชา
ชางยนต ทำให
นักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฯ  
ไดพัฒนาทักษะ 
ดานเครื่องยนต  

กองการศึกษา 

 

 



๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการจัดซ้ือ 
โตะ – เกาอี้  
สแตนเลส
สำหรับน่ัง
รับประทาน
อาหารของ
นักเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบานศรีมงคล 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดประชุมคงคาราม 
โรงเรียนเทศบาลบาน 
สักงอย และโรงเรียน
อนุบาลบานศรีมงคล  
มีโตะและเกาอี้สำหรับ 
น่ังรับประทานอาหาร  

- โตะและเกาอี้สำหรับน่ัง
รับประทานอาหารของนักเรียน 
ทำจากสแตนเลสใหกบั
สถานศึกษา ดังน้ี 
1. โรงเรียนเทศบาลบาน 
ศรีมงคล จำนวน 10 ชุด ตอป 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดประชุม
คงคาราม จำนวน 15 ชุด ตอป 
3. โรงเรียนอนุบาลบานศรีมงคล 
จำนวน 10 ชุด ตอป 
4. โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย 
จำนวน 10 ชุด ตอป 

๘๐๐,๐00.- 

 

 

 

 

 

  

๘๐๐,๐00.-  -  -  -  - จำนวน 
โตะ-เกาอี้  
สแตนเลส  
น่ังรับประทาน
อาหาร  

- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบานศรีมงคล 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ประชุมคงคาราม 
โรงเรียนเทศบาลบาน 
สักงอย และโรงเรียน
อนุบาลบานศรีมงคล  
มีโตะและเกาอี้สำหรับ
น่ังรับประทานอาหาร 
ท่ีไดมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

 



๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการจัดซ้ือ 
เครื่องเลนสนามในรม 

- เพ่ือใหนักเรียนศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กบานศรีมงคล/ 

บานสักงอย/บานน้ำพุง  

มีพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน 

เหมาะสมตามวัย 

- ไมกระดกโยกเยก 2 ท่ีน่ัง 
จำนวน 12 ชุด 
- สไลเดอร จำนวน 3 ชุด 
- บานนอย 3 ชั้น บานแฝด 
จำนวน 3 ชุด  

20๐,๐00.- 

 

 

-  -  -  -  - จำนวน
เครื่องเลน
สนามเด็กเลน
ในรม  

- นักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานศรีมงคล/
บานสักงอย/บาน 
น้ำพุง ไดมีเครื่องเลน
สนามอยางเพียงพอ 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการพัฒนา

ปรับปรุงศูนยพัฒนา

ขอมูลสารสนเทศ

โรงเรียนเทศบาลบาน

ศรีมงคล 

- เพ่ือใหครูและนักเรียนมีความรู  

มีทักษะและความสามารถใช

อินเตอรเน็ตเพ่ือแสวงหาความรู 

- ปรับปรุงศูนยพัฒนาขอมูล

สารสนเทศโรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล จำนวน ๑ ครั้ง 

2๕๐,๐00.- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- จำนวน 

ครั้งในการ

ปรับปรุง 

- ครู นักเรียนใช

อินเตอรเน็ตเพ่ือ

แสวงหาความรูได 

กองการศึกษา 

 

 



๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการติดต้ังระบบ
เครือขาย LAN 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลหลมสัก 

- เพ่ือใหครู นักเรียน
นักศึกษา มีความรู มีทักษะ
และความสามารถ 
ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือแสวงหา
ความรู 

- ติดต้ังระบบเครือขาย LAN  
ภายในหองคอมพิวเตอร  
จำนวน 1 หอง 
  

100,000.-  -  -  -  -  - จำนวน 
หองท่ีติดต้ัง 
 

  

- ครู นักเรียน
ใชอินเตอรเน็ต
เพ่ือแสวงหา
ความรู  

กอง
การศึกษา 

 

 

 
 

 

 

 



๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการ
จัดทำศูนย
การเรียนรู
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนปฐมวัย 
ใชศึกษาหา
ความรูและ
ประสบการณ 

- ศูนยการเรียนรู จำนวน ๓ แหง 
ประกอบดวย  
๑. โรงเรียนอนุบาลบานศรีมงคล  
๒. โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย  
๓. โรงเรียนเทศบาลวัดประชุม 

คงคาราม 

1๕0,000.- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- จำนวน
ศูนยการ
เรียนรู 
 

 

 

- นักเรียน
ปฐมวัยไดศึกษา
หาความรูและ
ประสบการณ
จากศูนยตางๆ 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๔ โครงการ 

เขารวมงาน

มหกรรม 

จัดการศึกษา

ทองถิ่นระดับ

ภาคเหนือและ

ระดับประเทศ 

- เพ่ือเขารวมงาน

มหกรรมจัดการ 

ศึกษาทองถิ่น

ระดับภาคเหนือ

และ

ระดับประเทศ  

- สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ท้ัง ๕ แหง 

     ๓๐๐,๐๐๐.-    ๓๐๐,๐๐๐.-     ๓๐๐,๐๐๐.-    ๓๐๐,๐๐๐.-    ๓๐๐,๐๐๐.- - จำนวน

สถานศึกษา 

ในสังกัดท่ีเขา

รวมงานฯ 

- ครูและ

นักเรียน 

มีความรู 

และทักษะ 

ดานวิชาการ

การศึกษา

เพ่ิมขึ้น  

กอง

การศึกษา 

                        รวมแผนงานการศึกษา  จำนวน ๑๔ โครงการ ๑๑๗,๔๓๗,๓๐๐.- ๑๑๖,๓๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- - 

 

 

 

 



๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟาอาคาร   

๑-๕ โรงเรียน

เทศบาลบาน 

ศรีมงคล 

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟา

สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหสามารถใชงาน

ไดอยางปลอดภัย 

- ปรับปรุงระบบ

ไฟฟาอาคาร ๑-๕ 

โรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล  

๔๐๐,๐๐๐.-  -  -  -  -  - จำนวนอาคาร

ท่ีไดรับการ

ปรับปรุง 

- ระบบไฟฟา

สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนปลอดภัย  

กอง

การศึกษา 

๒ โครงการกอสราง

หองปฏิบัติการ  

ชางยนต วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาล

หลมสัก 

- เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

งานเกี่ยวกับชางยนต 

- เพ่ือใชเปนหองฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษา

ชางยนต 

- กอสรางหอง

ปฏิบัติงานชางยนต 

ขนาดกวาง ๖ เมตร 

ยาว ๒๖ เมตร  

สูง ๓.๕ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐.- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- จำนวนหอง 

ปฏิบัติการงาน

ชางยนต 

 

 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก มีหอง

ปฏิบัติงานเม่ือเรียน 

จบแลว สามารถนำไป

ประกอบอาชีพได 

กอง

การศึกษา 

 

 



๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการเปล่ียน

หลังคาอาคาร

เรียนพุทธรักษา

โรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล 

- เพ่ือแกปญหา

น้ำฝนรั่วใหองเรียน 

- เพ่ือใหใชหองเรียน

ชั้น ๓ ของอาคาร

เรียนในการจัดการ

เรียนการสอนได 

- เปล่ียนหลังคาอาคาร

เรียนพุทธรักษา 

โรงเรียนเทศบาลบาน

ศรีมงคล  

จำนวน ๑ หลัง 

๒๕๐,๐๐๐.- 

 

 

 

  

-  -  -  -  - จำนวนอาคารท่ี

เปล่ียนหลังคา 

 

  

- สามารถใชหองเรียน

อาคารพุทธรักษาจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนไดหองเรียนนาอยู

นาเรียน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

- เพ่ือใหนักเรียน 

นักศึกษาเทศบาล

หลมสัก มีหอง 

ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

ท่ีทันสมัยและ

เพียงพอในการ

เรียนการสอน 

- หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  

จำนวน ๑ หอง  

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จำนวนหอง 

ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 
 

- นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

มีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรท่ี

ทันสมัยและเพียงพอ

ในการเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการสมทบงบประมาณกอสราง

อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน 

แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก  

ตำบลวัดปา อำเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ 

- เพ่ือสมทบงบประมาณ  

รอยละ ๑๐ ของวงเงินกอสราง

อาคารเรียนวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก

(๑๐,๑๕๙,๙๐๐)  

ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐  

- สมทบงบประมาณ

กอสรางอาคารเรียน  

๔ ช้ัน ๑๒ 

หองเรียน 

รอยละ ๑๐  

ของวงเงินกอสราง 

จำนวน ๑ หลัง 

๑,๐๑๖,๐๐๐.- - - - - - อาคาร

เรียน  

๔ ชั้น 

๑๒ 

หองเรียน 

- มีอาคารเรียน

เพียงพอสำหรับ 

ใชในกิจกรรม 

การเรียน 

การสอน 

ของนักศึกษา

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก  

กอง

การศึกษา 

 

 

 



๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการสมทบงบประมาณ

กอสรางอาคาร ๓ ช้ัน  

๑๒ หองเรียน  

แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก 

ตำบลวัดปา อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- เพ่ือสมทบ

งบประมาณ

กอสราง

อาคารเรียน

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เทศบาล 

หลมสัก 

- สมทบ

งบประมาณ

กอสรางอาคาร

เรียน ๓ ชั้น  

๑๒ หองเรียน 

จำนวน ๑ หลัง 

๓,๔๖๘,๑๐๐.- - - - - - อาคาร

เรียน  

๓ ชั้น 

๑๒ 

หองเรียน 

- มีอาคารเรียน

เพียงพอสำหรับ

ใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน

ของนักศึกษา

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

กอง

การศึกษา 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖ โครงการ ๖,๓๓๔,๑๐๐.- - - - - - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบการศึกษา จำนวน ๒๐ โครงการ ๑๒๓,๗๗๑,๔๐๐.- ๑๑๖,๓๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- ๑๑๕,๕๗๙,๓๐๐.- - 

 



๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ 
 

โครงการอบรม

ผูประกอบการ      

แตงผม- 

เสริมสวย 

- เพ่ือใหความรูดาน

สุขาภิบาล รานแตงผม-

เสริมสวย และสุขวิทยา   

สวนบุคคล 

แกผูประกอบการ 

รานแตงผม-เสริมสวย 

- จัดอบรมและทัศนศึกษา 

ดูงานดานสุขาภิบาล  

และสุขวิทยาสวนบุคคล  

รานแตงผม - เสริมสวย 

ใหแกผูประกอบการ 

จำนวน ๑ ครั้ง ตอป 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 
 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 
 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- - จำนวน 

การจัดอบรม

และ 

ทัศนศึกษา 

ดูงาน  

๑ ครั้งตอป  

- รานเสริมสวยแตงผม

ผานเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ ๖๐                       

- ผูประกอบการราน 

แตงผม-เสริมสวย                  

มีความรูท่ีถูกตองในดาน

การจัดการสุขาภิบาล

รานและสุขวิทยา 

สวนบุคคล              

- ประชาชนไดรับบริการ

ท่ีสะอาดปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการอบรม

และทัศนศึกษา

ดูงานเพ่ิม

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหแก 

อสม. 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหแก อสม.  

โดยการอบรมเพ่ิมพูน

ความรูใหม ฟนฟูความรู

เกาและทัศนศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนประสบการณ  

- จัดอบรมและ 

ทัศนศึกษาใหกับ 

อสม. ๑๑ ชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง  

ตอป 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวนการ 

จัดอบรมและ

ทัศนศึกษา 

ดูงาน ๑ ครั้ง  

ตอป 

- อสม. ไดเพ่ิมพูนความรู

และประสบการณทำงาน        

ดานสาธารณสุข 

มูลฐานแกประชาชน 

ในชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 

 

 



๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ 
 

 โครงการ

ปองกันและ

แกไขปญหาการ

ต้ังครรภกอนวัย

อันควร 

- เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหเด็ก

เยาวชน ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหาและผลกระทบท่ี

เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร                                 

- เพ่ือใหครอบครัวรูจักหนาท่ี

ความรับผิดชอบในการอบรม

เล้ียงดูลูกใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และใหความรักความ

อบอุนแกลูก  

- ใหความรูดานการ

ปองกันการต้ังครรภ

กอนวัยอันควรแกเด็ก

เยาวชนและ

ผูปกครองในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสัก จำนวน  

๑ ครั้งตอป  

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - จำนวนการ 

จัดใหความรู  

๑ ครั้งตอป 

- ลดปญหาเด็ก 

และเยาวชนท่ีมีปญหา

การต้ังครรภกอนวัย

อันควร   

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

 
 

 



๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔  โครงการเฝา

ระวังภาวะ 

ทุกโภชนาการ 

ในเด็กแรกเกิด

จนถึงอายุ ๕ ป 

- เพ่ือประเมินภาวะ       

ขาดสารอาหารในเด็ก     

แรกเกิดจนถึง ๕ ป 

  

- ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 

แรกเกิด - ๕ ป  

ในชุมชนทุก ๓ เดือน               

- ใหความชวยเหลือ

ดานอาหารเสริมนม 

แกเด็กท่ีประสบภาวะ

ทุกโภชนาการท่ีดอย

โอกาส 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

  

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

  

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- 

 

 

  

๒๐,๐๐๐.-  - เด็กแรกเกิด 

ถึง ๕ ปไดรับ 

การดูแลสุขภาพ

ตามเกณฑ

มาตรฐานทุก  

๓ เดือน                   

- เด็กแรกเกิดถึง  

๕ ป ท่ีดอยโอกาส

และมีภาวะ 

ทุกโภชนาไดรับ

อาหารเสริมนม 

- เด็กแรกเกิด - ๕ ป 

ไดรับการดูแล 

เพ่ือปองกันภาวะ    

ทุกโภชนาการเพ่ือให 

มีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรงและมี

พัฒนาการตามวัย 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการเยี่ยม

บานประชาชน

เพ่ือแนะนำดาน

สุขภาพสำหรับ

ผูปวยท่ีดอย

โอกาส  

- เพ่ือออกเยี่ยม 

ใหคำแนะนำ ดูแล

สุขภาพการปฏิบัติงาน

แกผูปวยเรื้อรัง คนชรา 

และหญิงหลังคลอด 

ท่ีดอยโอกาสเพ่ือให

สามารถดูแลตนเอง     

ไดอยางถูกตอง 

และไดรับความ

ชวยเหลือในเบ้ืองตน 

- ผูปวยดวยโรคเรื้อรัง 

คนชรา เด็กทารก 

หญิงหลังคลอด ผูปวย

ท่ีไดรับอุบัติเหตุ ฯลฯ 

๑๑ ชุมชน     

๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.- - กลุมเปาหมาย

ไดรับการดูแล 

และคำแนะนำ 

ในการดูแลตนเอง

อยางท่ัวถึง 

- ผูดอยโอกาสท่ีปวย

เรื้อรัง เด็กทารก 

คนชรา และหญิง 

หลังคลอดไดรับ 

การดูแลและให

คำแนะนำดานสุขภาพ

จากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และไดรับ

ความชวยเหลือ

เบ้ืองตน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ 
 

โครงการ 

สรางเสริม

สุขภาพ  

ลดภาวะเส่ียง 

ตอการเกิดโรค 

- เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรม มีความรู

ความสามารถประเมิน

พฤติกรรมสุขภาพ

ตนเองได                            

- เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไมพึงประสงค

และดูแลตนเองไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

- จัดกิจกรรม 

ใหความรูปรับเปล่ียน

พฤติกรรม  

- ประเมินภาวะ

สุขภาพ  

- สงเสริมและสาธิต

การออกกำลังกาย 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 

- จำนวนการจัด

กิจกรรม ๑ ครั้งตอป 

- ประชาชนมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และสามารถดูแล

ตนเองใหหางไกล 

จากโรคไมติดตอ 

ท่ีสามารถปองกันได  

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการอบรม

กลุมเส่ียง

โรคติดตอ 

- เพ่ือสงเสริมใหความรู

แกประชาชนกลุมเส่ียง

ตอโรคติดตอตางๆ 

- อบรมใหกับ

ประชาชนกลุมเส่ียง

โรคติดตอใน ๑๑ 

ชุมชน จำนวน  

๑ ครั้งตอป 

๔๐,๐๐๐.-  ๔๐,๐๐๐.-  ๔๐,๐๐๐.-  ๔๐,๐๐๐.-  ๔๐,๐๐๐.-  - จำนวนการอบรม 

๑ ครั้งตอป 

- ประชาชนเจ็บปวยจาก

โรคติดตอลดนอยลง 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๘ โครงการ

ปองกันและ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 

 

- เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

จากสัตวสูคน 

- ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาใหแกสัตว

เล้ียง เชน สุนัข แมว 

ภายในเขตเทศบาล 

อยางท่ัวถึง 

จำนวน ๑ ครั้งตอป 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนการฉีด

วัคซีน ๑ ครั้ง 

ตอป 

- เจาของสัตวเล้ียง และ

ประชาชนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา โดยนำ

สัตวเล้ียง เชน สุนัข และ

แมวมารับการฉีดวัคซีน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการ

ปองกัน 

และควบคุม

โรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธ 

  

- เพ่ือปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธ 

  

- รณรงคใหความรู 

แกนักเรียน ประชาชน

เกี่ยวกับโรคเอดส 

จำนวน ๑ ครั้งตอป 

  

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- 

  

๒๐,๐๐๐.- 

  

- จำนวนการจัด

กิจกรรมรณรงค 

๑ ครั้งตอป  

- ประชาชนและเด็ก 

เยาวชน นักเรียน 

มีความรูในการปองกัน 

และควบคุมโรค ติดตอ

ทางเพศสัมพันธ  

ลดพฤติกรรมเส่ียง 

ตอการติดเชื้อ และ

สามารถถายทอด

ความรูใหแกผูอื่นได

อยางถูกตอง 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม  

 

 



๑๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการปองกัน 

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

- เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

- รณรงคปฏิบัติการอบรมใหความรู 

แกกลุมตางๆ      

- ทำลายแหลงเพาะพันธุยุง   

- ฉีดพนสารเคมีกำจัดยุงลาย 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.- 

  

๑๐,๐๐๐.- 

  

- จำนวน

กิจกรรม 

ท่ีดำเนินการ  

๓ กิจกรรมตอป 

- เด็กและ

ประชาชน

ปลอดภัย 

จากโรค

ไขเลือดออก 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๑๑ โครงการอนามัย

โรงเรียน 

- เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับการ

ตรวจดูแลและไดรับคำแนะนำ

เบ้ืองตนดานสุขภาพจาก

เจาหนาท่ีสาธารณสุขและ

ไดรับภูมิคุมกันโรคครบถวน 

- ตรวจสุขภาพและใหคำแนะนำดาน

สุขภาพเบ้ืองตนแกนักเรียนและจัดใหมี

การใหภูมิคุมกันโรคตามชวงอายุแกเด็ก

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนครั้งใน

การดำเนินการ 

- เด็กนักเรียน

ในสังกัด

เทศบาลฯ 

ไดรับการดูแล

สุขภาพตามวัย 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการอบรม

ผูประกอบการ 

โรงงาน

อุตสาหกรรม

และกิจการท่ี

เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

- เพ่ือใหความรูดาน

กฎหมายและขอกำหนด

โรงงานอุตสาหกรรม

และกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพแก

ผูประกอบการ 

- ผูประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรม

และกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

จำนวน ๓๐ คน ตอป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

ผูประกอบการ 

ท่ีเขารับการอบรม 

- ผูประกอบการไดรับ

ความรูดานกฎหมาย

และขอกำหนด 

เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติใหถูกตอง 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 

 

 



๑๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการ

อบรมให

ความรูดาน

การคุมครอง

ผูบริโภค 

 

- เพ่ือใหผูบริโภคมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายดานการคุมครอง

ผูบริโภค            

- เพ่ือใหผูบริโภคมีความรู

ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

ไดถูกตองปลอดภัย 

- จัดอบรมผูบริโภค    

ในเขตเทศบาล ใหมี

ความรู  ความเขาใจ 

ตอผลิตภัณฑ จำนวน 

๑ ครั้งตอป 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

- จำนวนการจัด

อบรม ๑ ครั้ง

ตอป 

- ผูบริโภคมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีดี                       

- ผูบริโภคมีความรูความ

เขาใจตอกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภค 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 

 



๑๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๔ โครงการ

ชุมชนนมแม 

- เพ่ือสงเสริมใหมารดา

หลังคลอดเล้ียงลูกดวยนม

แมซ่ึงมีสารอาหาร

ครบถวนอยางนอย  

๖ เดือน 

- จัดกิจกรรมสงเสริม

ความรูใหแกหญิงหลัง

คลอดในเรื่อง

ประโยชนของนมแมมี

ผลตอสุขภาพของลูก

อยางไรในชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- - จำนวน 

การจัด 

กิจกรรม  

๑ ครั้ง 

- หญิงหลังคลอดมีความรู

ความเขาใจในการท่ี 

จะเล้ียงลูกดวยนมแม            

- หญิงหลังคลอดเล้ียงลูก

ดวยนมแมนานอยางนอย 

๖ เดือน 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 

 

 



๑๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการ

พระราชดำริ

ดาน

สาธารณสุข  

- เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ

และปองกันควบคุมโรคแก

ประชาชนในชุมชน                          

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ดูแลตนเองดานสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน                                  

- ประชาชนทุกกลุม

วัย ๑๑ ชุมชน 

ไดเขาถึงการบริการ

ดานสาธารณสุข และ

สามารถดูแลตนเอง

ดานสุขภาพไดอยาง

เขมแข็งและยั่งยืน 

๒๒๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- - จำนวนชุมชน  

๑๑ ชุมชน  

ในเขตเทศบาล

เมืองหลมสัก  

- ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองหลมสักมีสุขภาพ

รางกายสมบูรณแข็งแรง 

และมีความรูความสามารถ

ในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 
 

 

 

 



๑๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการ

สำรวจขอมูล

จำนวนสัตว

และขึ้น

ทะเบียนสัตว

ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค

คนปลอดภัย

จากโรคพิษ  

สุนัขบา 

- เพ่ือดำเนินการสำรวจ 

และขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข

และแมว (คาสำรวจตัวละ  

๓ บาท) 

- สำรวจจำนวน

สุนัขและแมวพรอม

ขึ้นทะเบียนสัตว

ขององคการ

ปกครองสวน

ทองถิ่นแลวรายงาน

กรมสงเสริม

ปกครองทองถิ่น  

จำนวน ๑ ครั้ง 

๓,๓๐๐.- ๓,๓๐๐.- ๓,๓๐๐.- ๓,๓๐๐.- ๓,๓๐๐.- - จำนวนสุนัข/แมว  

ท่ีไดขึ้นทะเบียนจากการ

สำรวจ  

- จำนวนสุนัข/แมว  

ของเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

หลมสักไดรับการสำรวจ

และขึ้นทะเบียนทุกตัว 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๗ โครงการสัตว

ปลอดโรค  

คนปลอดภยั

จากโรคพิษ

สุนัขบา 

- เพ่ือดำเนินการฉีดวัคซีน

ปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ๑,๑๐๐ ตัวๆ ละ  

๓๐ บาท      

- ฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ใหกับสุนัข/แมวตาม

จำนวนท่ีสำรวจ 

ใหกรมสงเสริม

ปกครองทองถิ่น 

๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- - จำนวนสุนัข/แมว 

ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษ 

สุนัขบาตามจำนวน 

ท่ีสำรวจใหกรม

สงเสริมปกครอง

ทองถิ่น 

- สุนัข/แมว ไดฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

จากการสำรวจและ 

ขึ้นทะเบียนสัตว 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการ

จัดซ้ือเครื่อง

พนละออง

ฝอย (ULV) 

ชนิดติด

รถยนต   

- เพ่ือดำเนินการพนสารเคมี

แบบละอองฝอย ใชกำจัดยุง

เพ่ือเปนการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

ในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

- จัดซ้ือเครื่องพน

ละอองฝอย (ULV) 

ชนิดติดรถยนต 

จำนวน ๑ เครื่อง 

ตอป 

๙๐๐,๐๐๐.- - ๙๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนเครื่องพน

ละอองฝอย (ULV) 

ชนิดติดรถยนต  

๑ เครื่องตอป 

- ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกในเขต

เทศบาล      

- อัตราการปวยดวยโรค

ไขเลือดออกในเขต

เทศบาลลดนอยลง 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๑๙ โครงการ

จัดซ้ือตูเย็น 

- เพ่ือใหมีตูเย็น ขนาด  

๗ คิวบิกฟุต ใชในคลินิก

เทศบาลเมืองหลมสัก  

และเก็บบรรจุเวชภัณฑยาไว

บริการประชาชน 

- จัดซ้ือตูเย็น  

ขนาด ๗ คิวบิกฟุต                         

จำนวน ๑ เครื่อง 

- - ๙,๔๐๐.- - - - จำนวนตูเย็น  

๑ เครื่อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเก็บรักษายาท่ีใชใน

การรักษาและบริการ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการ

จัดซ้ือ

เครื่องวัด

ความดันโลหิต 

ระบบดิจิตอล

ชนิดสอดแขน 

พรอม 

Printer แบบ

ต้ังโตะ   

- เพ่ือใชในการประมวลผล

การวัดในระบบของโลหิต 

และมีการตรวจจับการเตน

ของหัวใจของผูปวยในคลินิก

เทศบาล   

- จัดซ้ือเครื่องวัด

ความดันโลหิต 

ระบบดิจิตอลชนิด

สอดแขน พรอม 

Printer แบบต้ังโตะ  

จำนวน ๒ เครื่อง 

- ๑๔๐,๐๐๐.- - - - - จำนวนเครื่องวัด

ความดันโลหิต  

ระบบดิจิตอลชนิด

สอดแขน พรอม 

Printer แบบต้ังโตะ  

๒ เครื่อง 

- มีเครื่องใชในการ

ตรวจวัดความโลหิตของ

ผูปวย และการตรวจจับ

การเตนของหัวใจใหกับ

ผูปวยภายในคลินิก

เทศบาล  

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการ

อาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่น 

- เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ 

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โดยจายเปน

คาตอบแทน คาปวย 

การชดเชยการงานหรือเวลา

ท่ีเสียไป 

- สนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง จำนวน  

๒ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท/

เดือน 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- - จำนวน

อาสาสมัคร 

บริบาล

ทองถิ่น  

๒ คน 

- มีการสนับสนุน

การปฏิบัติหนาท่ี 

ในการบริการดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง  

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 
 

 

 



๑๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ 

  

โครงการปองกัน 

และแกไขปญหา 

ยาเสพติดกิจกรรม

สำหรับสงเสริมบำบัด

ฟนฟูผูเสพ/ผูติด 

ยาเสพติด และ

สงเสริมการฝก 

อบรมอาชีพใหแก 

ผูผานการบำบัด 

- เพ่ือบำบัดฟนฟู 

ผูเสพ/ผูติดยา 

เสพติด และสงเสริม

การฝกอบรมอาชีพ

ใหแกผูผานการ

บำบัด ภายในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- ผูเสพ/ผูติด 

ยาเสพติด ภายใน

เขตเทศบาลเมือง 

หลมสักไดรับการ

บำบัดและสงเสริม

อาชีพ 

๓๒๕,๐๐๐.- ๓๒๕,๐๐๐.- ๓๒๕,๐๐๐.- ๓๒๕,๐๐๐.- ๓๒๕,๐๐๐.- - จำนวนผูเสพ/

ผูติดยาเสพติด 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสักไดรับ

การบำบัดและ

สงเสริมอาชีพ  

- ผูเสพ/ผูติด 

ยาเสพติด 

มารายงานตัว 

อยางเต็มใจท่ีจะ

เขาสูการบำบัด 

รักษาและ

ฝกอบรมอาชีพ 

ท่ีเหมาะสม 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒๒ โครงการ ๒,๑๕๖,๓๐๐.- ๑,๓๙๖,๓๐๐.- ๒,๑๖๕,๗๐๐.- ๑,๒๕๖,๓๐๐.- ๑,๒๕๖,๓๐๐.- - 

 

 



๑๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๒) แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการตลาด

นาซ้ือ 

- เพ่ือปรับปรุงตลาดสด

เทศบาลใหถูกหลัก

สุขาภิบาล ส่ิงแวดลอม 

ตลอดจนปรับปรุงตลาด 

มีความสะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอย 

- ปรับปรุงตลาดสด

เทศบาล จำนวน ๓ แหง 

ใหถูกหลักสุขาภิบาล 

รณรงคสรางจิตสำนึก 

ใหพอคา แมคาในตลาด

สดเทศบาลรวมรณรงค

รักษาความสะอาด 

๘๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.- 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน 

ตลาดสดเทศบาล 

๓ แหง ไดรับ 

การปรับปรุง 

ใหถูกสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม 

- ผูบริโภค 

มีความ

ปลอดภัย 

ในการเลือกซ้ือ

อาหารสดและ

อาหารพรอม

บริโภค             

- ตลาดผาน

เกณฑตลาดสด

นาซ้ือ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๒) แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการ 

จางเหมาจัดทำ

โตะเหล็กปูดวย

แผนอลูมิเนียม 

- เพ่ือใชในการพัฒนา

ตลาดสดใหผานเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

- จางเหมาจัดทำโตะ

เหล็กปูดวยแผน

อลูมิเนียม ขนาด ๑๒๐ 

x ๒๔๐ เซนติเมตร 

จำนวน ๕๐ ตัวตอป 

๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- - - - จำนวนโตะ

เหล็กปูดวยแผน

อลูมิเนียม ๕๐ ตัว

ตอป 

- ตลาดสด

เทศบาล 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

ตลาดสดนาซ้ือ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

รวมแผนงานการพาณิชย จำนวน ๒ โครงการ ๓๓๐,๐๐๐.- ๓๓๐,๐๐๐.- ๓๓๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๓) แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

- เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย 
ใหกลุมองคกรประชาชน 
หนวยบริการสาธารณสุข  
ในการจัดกิจกรรม 
สรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรคหรือการ
ฟนฟูสมรรถภาพ 
ใหแกประชาชน  

- สนับสนุนคาใชจาย 
ใหกลุมองคประชาชน
หนวยบริการ
สาธารณสุข  
จำนวน ๑ ครั้ง 

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 
ครั้งในการ
สนับสนุน 

- ประชาชนกลุมแม 
และเด็ก กลุมผูสูงอายุ 
กลุมผูพิการ กลุมผู
ประกอบอาชีพท่ีมีความ
เส่ียงและกลุมผูปวยโรค
เรื้อรัง สามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

รวมแผนงานงบกลาง จำนวน ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาล  

จำนวน ๒๕ โครงการ 

๒,๘๘๖,๓๐๐.- ๒,๑๒๖,๓๐๐.- ๒,๘๙๕,๗๐๐.- ๑,๗๓๖,๓๐๐.- ๑,๗๓๖,๓๐๐.- - 

 

 



๑๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

พัฒนาสถานท่ี

กำจัดขยะ 

มูลฝอย 

- เพ่ือพัฒนาและจัดใหมีสถานท่ี 

และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 

ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

- สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองหลมสัก                        

- สถานท่ีกำจัดขยะ 

มีการปรับปรุงพัฒนา 

และศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบการกำจัดท่ี 

ถูกหลักสุขาภิบาล 

-  - ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  - - - จำนวน

สถานท่ีกำจัด

ขยะ มีการ

กำจัดขยะท่ีถูก

สุขลักษณะ                       

- มีสถานท่ีกำจัด

ขยะท่ีถูกหลัก

สุขาภิบาล  

ลดปญหา

มลภาวะทาง

ส่ิงแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๒ โครงการ 

ขุดลอก 

ทอระบายน้ำ 

- เพ่ือขุดลอกทอระบายน้ำปองกัน

กล่ินเหม็น ทำลายท่ีอยูของสัตว  

แมลงนำโรคและทำใหน้ำไหล

สะดวกในฤดูฝน 

- ขุดลอกทอระบายน้ำในเขต

เทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง 

ในการขุดลอก    

ทอระบายน้ำ 

- ทอระบายน้ำ

สามารถระบาย

น้ำไดดี และ

ปองกันน้ำทวม  

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการรณรงค

ลดปริมาณขยะ

มูลฝอย ณ 

แหลงกำเนิด  

- เพ่ือลดปริมาณขยะ 

มูลฝอย โดยการรณรงค

การคัดแยกขยะมูลฝอย

ท่ีสามารถนำมาใชใหม

กอนท้ิง  

- รณรงคการคัดแยก

ขยะมูลฝอยท้ังใน

ภาพรวมและตามกลุม 

เปาหมายตางๆ ไดแก 

โรงเรียน ชุมชน  

สถานประกอบการ 

หนวยราชการ จำนวน 

๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - จำนวนการ

ดำเนินการจัด

กิจกรรมรณรงค  

- นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป

มีการคัดแยกขยะ

กอนท้ิง สงผลให

สามารถลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมด            

- ขยะมีปริมาณ

ลดลงอยางนอย 

รอยละ ๒๐ 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการรณรงค

ติดต้ังบอดักไขมัน

ในสถาน

ประกอบการและ

อาคารบานเรือน  

- เพ่ือบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตนจากสถาน

ประกอบการ และ

อาคารบานเรือน     

กอนปลอยลงสูทอ

ระบายน้ำสาธารณะ  

- รณรงคสรางจิตสำนึก 

ใหผูประกอบการ 

รานจำหนายอาหาร  

และประชาชนมีสวนรวม

ในการรักษาสภาพ

สุขาภิบาลชุมชน โดยการ

รวมกันติดต้ังบอดักไขมัน

ในสถานประกอบการ 

และครัวเรือน จำนวน  

๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง 

ในการรณรงค  

- ลดปญหามลพิษ 

จากน้ำท้ิง จากสถาน

ประกอบการ  

และอาคารบานเรือน                  

- ลดปญหาทอระบาย

น้ำตัน  

- ระบบน้ำเสียไดรับ

การบำบัดกอนปลอย

ลงทอสาธารณะ 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการผลิต 

น้ำหมักและปุย

หมักชีวภาพจาก

ขยะอินทรีย 

- เพ่ือลดปริมาณขยะ

โดยนำขยะอินทรีย 

มาใชประโยชนในการ

ทำปุยหมัก และน้ำ

หมักชีวภาพ 

- ผลิตน้ำหมักและปุยหมัก

ชีวภาพจากขยะอินทรียเพ่ือลด

ปริมาณขยะอินทรีย 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐.- - ปริมาณขยะ

ลดลงอยางนอย

รอยละ ๒๐  

- ลดปริมาณขยะอินทรียท่ีตองนำไป

ดำเนินการกำจัด 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๖ โครงการ Big 

Cleaning Day 

- เพ่ือสรางจิตสำนึก 

ในการรักษาความ

สะอาด สรางองค

ความรูใหนักเรียนและ

ประชาชนไดตระหนัก

ถึงปญหาส่ิงแวดลอม 

- รณรงคใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนรวมกันจัดกิจกรรม 

๕ ส. ในตลาดสด รานคา 

สถานประกอบการ โรงเรียน 

อาคารบานเรือน ฯลฯ 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 

- จำนวนครั้ง 

ในการรณรงค 

- ประชาชน เยาวชน และหนวยงาน

ตางๆ ไดมีสวนรวมในการจัดการ

สภาพแวดลอมในอาคารบานเรือน 

ตลาด สำนักงาน สถานประกอบการ           

- สถานท่ีตางๆ ในเขตเทศบาล

สะอาดนาอยู 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการหนาบาน

นามอง 

- เพ่ือสงเสริมใหทุก

ครัวเรือนทำความสะอาด

หนาบานของตนเอง                        

- รณรงคใหประชาชนปลูก

ตนไมเพ่ือความสวยงาม     

 - จัดประกวดครัวเรือน

และชุมชนท่ีมีความสะอาด

และสวยงาม 

- จัดกิจกรรม

รณรงค สงเสริม

ใหชุมชนรักษา

ความสะอาดหนา

บานของตนเอง 

ใน ๑๑ ชุมชน 

๓๐,๐๐๐.-      

  

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- - จำนวนชุมชน 

ท่ีเขารวม 

- ชุมชนมีการดูแล

รักษาความสะอาด

และตกแตงหนาบาน

ตนเองใหเปนระเบียบ

และสวยงามสงผลให

เปนเมืองนาอยู 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการจางเหมา

เจาะน้ำบาดาล

สถานท่ีกำจัดขยะ

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหมีระบบน้ำใน

การกำจัดขยะมูลฝอยให

ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล 

- เพ่ือเจาะน้ำ

บาดาลสถานท่ี

กำจัดขยะเทศบาล

เมืองหลมสัก      

จำนวน ๑ จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนบอ 

น้ำบาดาล ๑ จุด 

- มีระบบน้ำในการ

กำจัดขยะมูลฝอย และ

ใชในการดับเพลิงไหม

ฉุกเฉิน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

๙ โครงการอบรม

การดูแลสถานท่ี

กำจัดขยะมูลฝอย         

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหความรู ผูดูแล

สถานท่ีและกำจัดขยะ

ตกคางและขยะใหม 

ใหถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล 

- จัดอบรมใหความรู

แกผูดูแลสถานท่ี

กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองหลม

สัก จำนวน ๑ ครั้ง  

ตอป 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - จำนวนการจัด

ฝกอบรม ๑ ครั้ง  

ตอป 

- สถานท่ีและกำจัด

ขยะไดรับการดูแล 

อยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล  

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



๑๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการจัดซ้ือ

รถบรรทุก ๖ ลอ 

- เพ่ือมีรถบรรทุก  

๖ ลอ ใชในการเก็บขยะ

และเก็บกิ่งไมภายในเขต

เทศบาล 

- จัดซ้ือรถบรรทุก 

๖ ลอ ขนาด  

๔ ตัน ๖ ลอ 

ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ำกวา 

๔,๐๐๐ ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ำกวา 

๑๐๕ กิโลวัตต                 

จำนวน ๑ คัน 

- - ๑,๓๗๕,๐๐๐.- - - - จำนวนรถบรรทุก    

๖ ลอ ขนาด ๔ ตัน  

- ไมมีขยะตกคาง 

ในเขตเทศบาล สงผล

ใหเมืองหลมสักนาอยู 

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

 

 

 



๑๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการ

จัดซ้ือเครื่อง

ตัดหญา 

- เพ่ือใหมีเครื่องมือ

เครื่องใชท่ีทันสมัยและ

เพียงพอตอการใชงาน 

ทำความสะอาด 

ในชุมชน ใหเกิด 

ความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

- เครื่องตัดหญาขอแข็ง 

แบบสะพาย เครื่องยนต ขนาด 

ไมต่ำกวา ๑.๕ แรงมา ปริมาณ

กระบอกสูบ ไมต่ำกวา ๓๐ ซีซี 

พรอมใบมีด จำนวน  

๖ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท 

- ๕๗,๐๐๐.- - - - - จำนวน 

เครื่องตัดหญา  

๖ เครื่อง 

- มีเครื่องมือ

ปฏิบัติงานทำ

ความสะอาด

บริเวณพ้ืนท่ี

ชุมชนไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอม 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน ๑๑ โครงการ ๑๗๐,๐๐๐.- ๒๒๗,๐๐๐.- ๒,๗๔๕,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขยาย
เขตประปา
สถานท่ีกำจัดขยะ
เทศบาลเมือง
หลมสัก 

- เพ่ือใหมีระบบ
ประปาใชในการ
ดำเนินการบริเวณ
สถานท่ีกำจัดขยะ 

- ติดต้ังระบบประปา
สถานท่ีกำจัดขยะของ
เทศบาลเมืองหลมสัก 

- - 250,000.- - - - สถานท่ีกำจัด
ขยะเทศบาลฯ            
มีระบบประปา           
ใชงานท่ัวถึง 

- สถานท่ีกำจัด
ขยะของเทศบาล
ถูกสุขลักษณะ
และมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

  กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ - - 250,000.- - - - 

รวมกลยุทธบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม จำนวน ๑๒ โครงการ ๑๗๐,๐๐๐.- ๒๒๗,๐๐๐.- ๒,๙๙๕,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- - 

 

 

 



๑๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริม 

    สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มปีระสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดงาน 
เน่ืองในวันขึ้นปใหม 

- เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม 

- จัดงานเน่ืองในวัน 
ขึ้นปใหม จำนวน  
1 ครั้ง  

  ๑๕,๐๐๐.- 

 

   ๑๕,๐๐๐.- 

 

  ๑๕,๐๐๐.- 

 

   ๑๕,๐๐๐.- 

 

   ๑๕,๐๐๐.- 

 

- จำนวนครั้ง 
ในการจัดงาน 
  

- สวนราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ประชาชน 
มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม  

กองการศึกษา 

๒ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 

- เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น  
 

- จัดกิจกรรม 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
จำนวน 1 ครั้ง 

   ๓๐,๐๐๐.- 

 

   ๓๐,๐๐๐.- 

 

   ๓๐,๐๐๐.- 

 

   ๓๐,๐๐๐.- 

 

   ๓๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนครั้ง 
การจัดงาน 
 
 

- สวนราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ประชาชน 
มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 

 

 
 

 



๑๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริม 

    สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มปีระสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการรวมงาน
นครบาลเพชรบูรณ 

- เพ่ือสงเสริมการ
จัดงานประเพณี
ทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

- เขารวมงาน 
นครบาลเพชรบูรณ
จำนวน 1 ครั้ง  

๓0,000.- 
  

๓0,000.-  ๓0,000.- 
  

๓0,000.-  ๓0,000.-  - จำนวนครั้ง 
ในการเขารวม  

- สืบสานประเพณี
อันดีงามของจังหวัด  

กองการศึกษา 

๔ โครงการรวมสมโภช
อนุสาวรียพอขุน 
ผาเมือง 

- เพ่ือสงเสริมงาน
ประเพณีทองถิ่น
ของอำเภอหลมสัก 

- เขารวมงานสมโภช
อนุสาวรียพอขุน 
ผาเมือง จำนวน  
1 ครั้ง 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

- จำนวนครั้ง 
ในการเขารวม 
 
 
 

- สืบสานประเพณี
อันดีงามของอำเภอ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริม 

    สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มปีระสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต 

- เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

- จัดงานประเพณี
สงกรานต จำนวน  
1 ครั้ง 

300,000.- 300,000.- 
 

300,000.- 
 
 
 

300,000.- 
 

300,000-. 
 

- จำนวนครั้ง 
ในการจัดงาน 
 
 
 
 
 

- ประชาชนไดรวม
กิจกรรมประเพณี
ไทยและไดอนุรักษ
ประเพณีไทยสืบ
ตอไป 

กองการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 



๑๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริม 

    สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มปีระสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการฟนฟู

วัฒนธรรม

พ้ืนบาน       

แหน้ำดอกไม 

- เพ่ือใหชุมชน 

อนุรักษวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีพ้ืนบานสืบไป 

- กิจกรรม 

แหน้ำดอกไม  

จำนวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - จำนวนการ

จัดกิจกรรม   

๑ ครั้ง 

- สวนราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/ประชาชน 

มีสวนรวมอนุรักษ

วัฒนธรรมพ้ืนบาน  

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๗ โครงการเขาวัด

พัฒนาจิต 

- เพ่ือใหชุมชน 

มีศีลธรรมท่ีดีงาม 

- จัดกิจกรรม 

เขาวัดพัฒนาจิต 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐00.- 
 
 

๕๐,๐00.- 
 
 

๕๐,๐00.- 
 

๕๐,๐00.- 
 
 

๕๐,๐00.- 
 
 

- จำนวนการ

จัดกิจกรรม   

๑ ครั้ง 

- ประชาชนศรัทธา 

ในพระพุทธศาสนาทำให

สังคมนาอยู 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จำนวน ๗ โครงการ 

๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวน ๗ โครงการ 

๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- ๔๖๕,๐๐๐.- - 

 

 



๑๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

ศูนยบริการ 

คนพิการ

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหบริการขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชนสวัสดิการและ

ความชวยเหลือตามท่ีคน

พิการรองขอ และตามท่ี

หนวยงานของรัฐกำหนด 

รวมท้ังใหคำปรึกษาหรือ

ชวยดำเนินการ  

- สำรวจ ติดตาม สภาพ

ปญหาของคนพิการ 

และจัดระบบขอมูล 

การใหบริการในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

- ใหบริการขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชนคนพิการ 

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- - จำนวนศูนย 

บริการคนพิการ  

๑ แหง  

- มีศูนยบริการคนพิการ 

ในระดับพ้ืนท่ีใหสามารถ

เขาถึงสิทธิและสวัสดิการ

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

คนพิการ 

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

ใหเกิดการมีสวนรวมใน

การดำเนินงานฟนฟู 

สมรรถภาพคนพิการ 

- พัฒนาทักษะทาง

รางกายและจิตใจแก 

คนพิการและผูดูแล 

คนพิการอยางท่ัวถึง 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

- รอยละ ๘๐ 

ของคนพิการไดรับ

การพัฒนาทักษะ

รางกายและจิตใจ 

- คนพิการและผูดูแล 

คนพิการมีความรูทักษะ 

ในการดูแลและฟนฟู

สมรรถภาพอยางถูกตอง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 



๑๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการ

สงเคราะห

ผูสูงอาย ุ 

คนพิการ 

หรือทุพพลภาพ

และผูดอย 

โอกาสในชุมชน 

- เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอน 

ของประชาชนดาน

คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

- สงเคราะหชวยเหลือ

ผูสูงอายุ คนพิการหรือ

ทุพพลภาพหรือ

ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ผูประสบ

ปญหาไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

อยางท่ัวถึง 

- คุณภาพชีวิต 

ของผูสูงอายุ  

คนพิการหรือ

ทุพพลภาพหรือ

ผูดอยโอกาสดีขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  จำนวน ๓ โครงการ   ๖๕๐,๐๐๐.- ๖๕๐,๐๐๐.- ๖๕๐,๐๐๐.- ๖๕๐,๐๐๐.- ๖๕๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัทำ   
ส่ิงอำนวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

- เพ่ือจัดทำส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
ขั้นพ้ืนฐานสำหรับ 
คนพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา ไดแก  
ทางลาด หองน้ำ  
ท่ีจอดรถ ปาย
สัญลักษณ และบริการ
ขอมูลขาวสาร 

- ส่ิงอำนวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับคนพิการ 
หรือทุพพลภาพและ
คนชรา ไดแก ทางลาด 
หองน้ำ ท่ีจอดรถ ปาย
และสัญลักษณ 
และบริการขอมูล 

๔๐๐,๐๐๐.-  ๔๐๐,๐๐๐.-  ๔๐๐,๐๐๐.-  ๔๐๐,๐๐๐.-  ๔๐๐,๐๐๐.-  - ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
รอยละ ๘๐                       

- คนพิการ 

หรือทุพพลภาพ 

และคนชรา

ไดรับส่ิงอำนวย

ความสะดวก 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สงผลให

คุณภาพชีวิต 

ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๓) แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการเงิน

อุดหนุนท่ัวไป

สำหรับสนับสนุน

การสงเคราะหเบ้ีย

ยังชีพผูปวยเอดส 

- เพ่ือจายเปนเงิน

สงเคราะหใหเบ้ีย  

ยังชีพผูปวยเอดส 

ท่ีแพทยรับรอง 

และทำการวินิจฉัย

แลวตามบัญชี

รายชื่อแจงความ

ประสงคขอรับเงิน

สงเคราะหเบ้ีย 

ยังชีพผูปวยเอดส 

- ผูปวยเอดสในเขต

เทศบาลไดรับ

สวัสดิการแหงรัฐ 

๑๘๖,๐๐๐.- ๑๘๖,๐๐๐.- ๑๘๖,๐๐๐.- ๑๘๖,๐๐๐.- ๑๘๖,๐๐๐.- - รอยละ ๑๐๐ 

ของผูปวยเอดส 

ไดรับการสวัสดิการ

แหงรัฐทุกคน 

- รอยละของผูปวย 

เอดสท่ีมีความ

ประสงคขอรับเงิน

สงเคราะหเพ่ือ 

การยังชีพผูปวย 

เอดสไดรับการ

สงเคราะห 

- ผูปวยเอดสท่ีแพทย

รับรองและทำการ

วินิจฉัยแลววาปวยและ 

มีความประสงคขอรับ

เงินคาสงเคราะหเพ่ือการ

ยังชีพผูปวยเอดส 

จะไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูปวยเอดส 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 



๑๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๓) แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการ

สนับสนุนการ

เสริมสราง

สวัสดิการ 

ทางสังคมใหแก

คนพิการหรือ     

ทุพพลภาพ 

- เพ่ือจายเปนเงินเบ้ีย

ยังชีพแกคนพิการตาม

บัญชีรายชื่อคนพิการ

ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยัง

ชีพความพิการ

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

- เพ่ือใหคนพิการท่ีมี

สิทธิสามารถเขาถึง

สวัสดิการและความ

ชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

- คนพิการภายใน

เขตเทศบาลไดรับ

สวัสดิการแหงรัฐ 

๔,๑๐๐,๐๐๐.- ๔,๑๐๐,๐๐๐.- ๔,๑๐๐,๐๐๐.- ๔,๑๐๐,๐๐๐.- ๔,๑๐๐,๐๐๐.- - รอยละ ๑๐๐ 

ของคนพิการ 

ไดรับการ

สวัสดิการแหงรัฐ

ทุกคน 

 

- คนพิการไดรับ

เบ้ียยังชีพความ

พิการอยางท่ัวถึง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 



๑๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทกุคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธจัดสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

(๓) แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการ

สรางหลัก  

ประกัน

รายไดแก

ผูสูงอาย ุ

- เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุภายในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ตามบัญชีรายชื่อผูสูงอายุ 

ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐  

- ผูสูงอายุภายใน

เขตเทศบาลไดรับ

สวัสดิการแหงรัฐ 

๑๘,๖๑๒,๐๐๐.- ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.- ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- - รอยละ ๑๐๐ 

ของผูสูงอายุ 

ไดรับสวัสดิการ 

แหงรัฐทุกคน 

- ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุท่ีมี 

รายไดนอย 

ใหมีรายไดในการ

ดำรงชีพเพ่ิมขึ้น

และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานงบกลาง จำนวน ๓ โครงการ ๒๒,๘๙๘,๐๐๐.- ๒๓,๗๘๖,๐๐๐.- ๒๕,๒๘๖,๐๐๐.- ๒๗,๒๘๖,๐๐๐.- ๒๙,๒๘๖,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
จำนวน ๗ โครงการ 

๒๓,๙๔๘,๐๐๐.- ๒๔,๘๓๖,๐๐๐.- ๒๖,๓๓๖,๐๐๐.- ๒๘,๓๓๖,๐๐๐.- ๓๐,๓๓๖,๐๐๐.- - 

 

 



๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

เลือกต้ังคณะ

ผูบริหารทองถิ่น

และสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดำเนินการเลือกต้ังเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- จัดหาบัตรเลือกต้ัง  

หีบบัตรเลือกต้ัง คูหา

เลือกต้ัง วัสดุและ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

ฯลฯ  

- 

 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนครั้ง 

ในการจัด 

การเลือกต้ัง 

- ประชาชนในเขต

เทศบาลมาใชสิทธิ

ในการเลือกต้ังตาม

กฎหมาย ระเบียบ

และการดำเนินงาน

เลือกต้ังเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

 

 



๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 

๒๘ กรกฎาคม 

- เพ่ือเปนการแสดงความ

จงรักภักดีและเพ่ือรวมเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๑๐   

- จัดงานเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณฯ 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

- จำนวน 

การจัดงาน 

๑ ครั้ง 

- ประชาชน 

ทุกหมูเหลา 

ไดแสดงความ

จงรักภักดีความ

กตัญูกตเวที

และสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน 

- เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลา 

ไดแสดงความจงรักภักดี       

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

- จัดงานเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจา 

สุทิดาฯ จำนวน ๑ ครั้ง  

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชนทุกหมู

เหลาไดแสดงถึง

ความจงรักภักดี  

ความกตัญูกตเวที 

และสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระกนิษฐา  

ธิราชราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี        

๒ เมษายน 

- เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลา 

ไดแสดงความจงรักภักดี       

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

- จัดงานเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จ  

พระกนิษฐาธิราชเจาฯ 

จำนวน ๑ ครั้ง  

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชนทุกหมูเหลา

ไดแสดงความจงรักภักดี  

ความกตัญูกตเวที 

และสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี 

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

๔ กรกฎาคม   

- เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลา  

ไดแสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย   

- จัดงานเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ 

พระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ จำนวน  

๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชน 

ทุกหมูเหลา 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี  

ความกตัญู

กตเวที และสำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง ๑๒ สิงหาคม    

- เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลา

ไดแสดงความจงรักภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย  

- จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถฯ  

จำนวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

- จำนวน   

การจัดงาน    

๑ ครั้ง 

- ประชาชน 

ทุกหมูเหลา 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี  

ความกตัญู

กตเวที และสำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการนอมรำลึกในวัน

คลายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จ พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร  

๕ ธันวาคม   

- เพ่ือใหประชาชน 

ทุกหมูเหลา ไดแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย   

- จัดงานนอมรำลึกในวัน

คลายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชฯ จำนวน  

๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

- จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชนทุก

หมูเหลาไดแสดง

ความจงรักภักดี 

ความกตัญู

กตเวที และสำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

 

 



๑๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการพิธีบำเพ็ญ

กุศลและกิจกรรมนอม

รำลึกเน่ืองในวันคลาย

วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

- เพ่ือใหประชาชน 

ทุกหมูเหลาไดแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

- จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรำลึกฯ 

จำนวน ๑ ครั้ง  

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

- จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชนทุก 

หมูเหลาไดแสดง

ความจงรักภักดี 

ความกตัญู

กตเวที และสำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการ 

มีสวนรวม 

ของประชาชน

ในการจัดเก็บ

เงินคาขยะ 

มูลฝอย 

- เพ่ือใหประชาชนในชุมชน 

มีสวนรวมในการรับรูแกไข

ปญหาส่ิงแวดลอมชุมชน 

- เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวม 

ในการพัฒนารายได 

ของทองถิ่นเพ่ือปลูกฝง

ความรูสึกรักและเปนเจาของ

ชุมชนแกประชาชนในชุมชน 

- ประชาชนใน ๑๑ ชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดเก็บ

เงินคาขยะมูลฝอย  

๒๘๐,๐๐๐.- 
 

๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ชุมชน 

ท่ีเขามา 

มีสวนรวม 

- ประชาชนมีสวนรวม

ในการรับรูปญหา 

และแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

พัฒนารายไดทองถิ่น

และเกิดการบริหาร

จัดการท่ีดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

กองคลัง 

 

 



๑๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการจัดการ

เลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่น

และผูบริหาร

ทองถิ่น : กรณี

ตำแหนงวาง 

- เพ่ือจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นกรณี

ตำแหนงวาง 

- จัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภา

ทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่น

แทนตำแหนง     

ท่ีวาง 

๙๐๐,๐๐๐.- ๙๐๐,๐๐๐.- ๙๐๐,๐๐๐.- ๙๐๐,๐๐๐.- ๙๐๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง   

ในการจัดการ

เลือกต้ัง 

- มีสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหาร

ทองถิ่นครบตาม

องคประกอบในการ

บริหารเทศบาลสงผล

ใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการ 

จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร 

- เพ่ือติดต้ังระบบ

ถายทอดสดการจัด 

บริการเสียงตามสาย 

ในเขตเทศบาล เพ่ิม

ชองทางการส่ือสารให

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารเพ่ิมอีกหน่ึง

ชองทาง  

- เครื่องคอมพิวเตอร  

All In One สำหรับ

งานประมวลผล 

จำนวน ๑ เครื่อง  

        ๒๓,๐๐๐.- - - - - - จำนวนเครื่อง

คอมพิวเตอร 

- ประชาชน

เขาถึงขอมูล

ขาวสารการ

ดำเนินงานของ

เทศบาลเมือง

หลมสัก 

ไดงายและท่ัวถึง  

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

 

 



๑๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการ 

จัดซ้ือเครื่อง

สำรองไฟฟา 

- เพ่ือใชควบคูกับ

เครื่องคอมพิวเตอร 

ในการจัดบริการเสียง

ตามสายในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสักของงาน

ประชาสัมพันธ  

- เครื่องสำรองไฟฟา

ขนาดไมต่ำกวา ๘๐๐ 

VA จำนวน ๑ เครื่อง 

        ๒,๕๐๐.- - - - - - จำนวนเครื่อง

สำรองไฟฟา 

- มีเครื่องสำรอง

ไฟฟาใชในการจัด 

บริการเสียง 

ตามสายและ

ประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร

ของเทศบาล  

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

 

 

 



๑๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการนอมรำลึกใน

วันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

๑๓ ตุลาคม 

- เพ่ือเปนการแสดงความ

จงรักภักดีและรวมเฉลิม

พระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิ 

เบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร  

รัชกาลท่ี ๙ 

- จัดงานนอมรำลึกในวัน

คลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร จำนวน  

๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- - จำนวนการ 

จัดงาน ๑ ครั้ง 

- ประชาชน 

ทุกหมูเหลาได

แสดงความ

จงรักภักดี 

ความกตัญู

กตเวทีและสำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๔ โครงการวันคลาย

วันเฉลิมพระชนม 

พรรษา พระบาท 

สมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรม

นาถบพิตรวันชาติ, 

วันพอแหงชาติ 

- เพ่ือเปนการแสดงความ

จงรักภักดีและรวมเฉลิม 

พระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร  

รัชกาลท่ี ๙ 

- จัดงานวันคลาย

วันเฉลิมพระชน 

มพรรษาพระบาท

สมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ฯ 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- - จำนวน 

การจัดงาน  

๑ ครั้ง 

- ประชาชนทุก 

หมูเหลา 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี  

ความกตัญู

กตเวทีและ

สำนึกใน 

พระมหา

กรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป จำนวน ๑๔ โครงการ ๑,๗๒๕,๕๐๐.- ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๒,๗๐๐,๐๐๐.- ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๑,๗๐๐,๐๐๐.- - 



๑๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ 

  

โครงการ

แขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ

ตานยาเสพติด 

- เพ่ือสงเสริม 

ใหประชาชน 

มีความสามัคคี 

รูจักใชเวลาวาง 

ใหเกิดประโยชน 

- จัดแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ

ตานยาเสพติด 

จำนวน ๑ ครั้ง  

   ๒๐๐,๐๐๐.-   ๒๐๐,๐๐๐.-   ๒๐๐,๐๐๐.-   ๒๐๐,๐๐๐.-   ๒๐๐,๐๐๐.- - จำนวนการจัด

แขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ

ตานยาเสพติด 

- ประชาชนมีความ

สามัคคีใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการสงเสริม

ทักษะทางอาชีพ

คนพิการเลือก

งานท่ีเหมาะสม 

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

คนพิการไดมีทักษะความรู

ทางอาชีพ 

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

คนพิการในชุมชนสราง

อาชีพ สรางงาน สราง

รายได 

- สงเสริมทักษะทาง

อาชีพใหกับคนพิการ  

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

คนพิการท่ีไดรับ

การสงเสริมทักษะ

ทางอาชีพ 

- คนพิการ

สามารถพ่ึงพา

ตนเองได 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการอบรม

และสงเสริม

อาชีพตามความ

ตองการของ

ชุมชน 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุม

อาชีพในชุมชน 

- เพ่ือใหความรูดานอาชีพ

ใหกับผูท่ีสนใจ 

- จัดอบรมและสงเสริม

อาชีพใหกับกลุมอาชีพ

ในชุมชนและผูท่ีสนใจ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ผูเขาอบรม 

- ประชาชน 

มีรายไดเพ่ิม 

มากขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการอบรม

และทัศนศึกษา 

คนพิการเชิง

พัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เพ่ือสงเสริม 

และพัฒนาคนพิการ 

ในชุมชน ไดเพ่ิมพูน

ความรูใหมและฟนฟู

ศักยภาพความรูเดิม 

และทัศนศึกษาและ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ  

- จัดอบรมและทัศน

ศึกษาเชิงพัฒนา 

ภูมิปญญาทองถิ่นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกับคนพิการ

และผูดูแลคนพิการ 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

คนพิการและ 

ผูดูแลคนพิการ 

เขารวมอบรมและ

ทัศนศึกษา 

- คนพิการ 

ไดเพ่ิมพูน

ความรูและ

ประสบการณ

ความรูใหมและ

เพ่ิมศักยภาพ

ความรูเดิมอยาง

มีประสิทธิภาพ  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 



๑๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการอบรม

และทัศนศึกษา

ผูสูงอายุเชิงพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาผูสูงอายุในชุมชน 

ไดเพ่ิมพูนความรูใหม

และฟนฟูศักยภาพ

ความรูเดิมและทัศน

ศึกษาและแลกเปล่ียน

ประสบการณ  

- จัดกิจกรรมและ 

ทัศนศึกษาเชิงพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่นตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวนผูสูงอายุ  

เขารวมอบรม 

และทัศนศึกษา 

- ผูสูงอายุ 

ไดเพ่ิมพูน

ความรูและ

ประสบการณ

ความรูใหมและ

เพ่ิมศักยภาพ

ความรูเดิมอยาง

มีประสิทธิภาพ  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 



๑๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการ 

จัดกิจกรรม 

วันผูสูงอายุ 

- เพ่ือสงเสริม 

ใหครอบครัวและสังคม

ตระหนักถึงความสำคัญ

ของผูสูงอายุ 

- จัดงานวันผูสูงอายุ 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนการจัด

งาน ๑ ครั้ง 

- คนรุนใหม 

เห็นคุณคาและ

ใหความสำคัญ

กับผูสูงอายุ

สรางขวัญ

กำลังใจ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 
 



๑๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการจัดต้ัง

ศูนยปฏิบัติการ

เพ่ือปองกันการ

กระทำความ

รุนแรง 

ในครอบครัว 

(ศปก.ต.) 

- เพ่ือสรางเครือขายเฝา

ระวังปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรง 

ในครอบครัว  

- จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ

เพ่ือปองกันการกระทำ

ความรุนแรง 

ในครอบครัว จำนวน  

๑ แหง 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ศูนยปฏิบัติการ 

เพ่ือปองกันการ

กระทำความ

รุนแรง 

ในครอบครัว 

(ศปก.ต.) 

- ลดการกระทำ

รุนแรง 

ในครอบครัว  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 

 



๑๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการผูนำ 

ทำกอน 

- เพ่ือใหผูนำชุมชน 

เปนแกนนำในการสราง

ความม่ันคงดานอาหาร

ใหกับครัวเรือนในชุมชน 

- ผูนำชุมชนเปนผูนำ 

ดานการสรางความ

ม่ันคงดานอาหารใหกับ

ครัวเรือน 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

- รอยละของ

จำนวนครัวเรือน

ผูนำท่ีเปนแกนนำ

ในการสรางความ

ม่ันคงดานอาหาร

ใหกับชุมชนและ

ครัวเรือน 

- ชุมชนมีแกน

นำในการสราง

ความม่ันคงดาน

อาหารใหกับ

ชุมชนและ

ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 
 



๑๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการอบรม 

และศึกษา 

ดูงานของ

คณะกรรมการ 

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนเทศบาล

เมืองหลมสัก  

- เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนฯ ไดรับการ

พัฒนาทักษะและศักยภาพในการพัฒนาใน

การดำเนินงาน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถนำ

ความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานมาใชเปน

แนวทางการดำเนินงาน 

- เพ่ือศึกษาดูงานการดำเนินงานบริหาร

จัดการท่ีดีของกลุมองคกรเพ่ือนำมาปรับใช

เปนแนวทางการดำเนินงานของกองทุนตอไป 

- จัดอบรม 

และศึกษาดูงาน

แกคณะกรรมการ 

กองทุนฯ  

และเจาหนาท่ี 

ท่ีเกี่ยวของ  

จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวน

ครั้งในการ

จัดอบรม

และศึกษา

ดูงาน 

๑ ครั้ง  

- คณะกรรมการ

กองทุนฯ มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

การบริหารกองทุน

สวัสดิการฯ 

และไดรับการพัฒนา

ทักษะและศักยภาพ

ในการดำเนินงาน  

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

  

 



๑๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ 

ศูนยพัฒนา

ครอบครัวใน

ชุมชนเทศบาล

เมืองหลมสัก 

- เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน

เทศบาลเมืองหลมสัก  

- จัดกิจกรรมพัฒนา

ศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชนเทศบาลเมือง

หลมสัก  

๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนกิจกรรม

พัฒนาศูนยพัฒนา

ครอบครัว 

ในชุมชนเทศบาล

เมืองหลมสัก 

  

- เกิดความ 

สัมพันธและ

ความเขมแข็ง

ของสถาบัน

ครอบครัว  

กองสวัสดิการ

สังคม 

  

 

 



๑๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ 

 

 

 

โครงการ

ครอบครัวอบอุน 

- เพ่ือใหความรูและระดมความ

คิดเห็นของครอบครัวท่ีอบอุน

และสรางครอบครัวเขมแข็ง

ใหกับครอบครัวแมเล้ียงเด่ียว 

- จัดกิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ 

๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - จำนวน

การจัด

กิจกรรม  

๑ ครั้ง 

- ครอบครัวแมเล้ียงเด่ียว

ไดรับการดูแลดานจิตใจ 

อารมณ สังคม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

๑๒ โครงกาประชุม

ประจำเดือน 

คณะกรรมการ

ชุมชน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชน 

ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู 

ความคิดเห็น และรับทราบ

ขาวสาร นโยบายเทศบาล 

- ชุมชนเขารวม 

ประชุมประจำเดือน

คณะกรรมการชุมชน 

จำนวน ๑๑  ชุมชน  

๑๓๐,๐๐๐.- 

  

๑๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

ชุมชน 

เขารวม

ประชุม 

- คณะกรรมการชุมชน 

ไดแลกเปล่ียนความรู 

ความคิดเห็น และ

รับทราบขาวสารนโยบาย

เทศบาล 

กอง

สวัสดิการ

สังคม  

 



๑๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการอบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนมี

ศักยภาพในการทำงาน 

- จัดอบรมสัมมนา 

และศึกษาดูงานใหกับ

คณะกรรมการชุมชน 

จำนวน ๑๑  ชุมชน 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

ชุมชนไดรับ

การอบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดูงาน  

๑๑ ชุมชน 

- คณะกรรมการชุมชนมี

การบริหารจัดการชุมชน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 
 



๑๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๔ โครงการ

เทศบาลพบ

ประชาชน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการ

ชุมชนและคณะผูบริหาร

พนักงานมีโอกาสพบ

ประชาชนในแตละ

ชุมชน 

- ออกพบประชาชน ในแตละ

ชุมชนจำนวน ๑๑ ชุมชน 

- สนับสนุนใหชุมชนมีกิจกรรม

รวมกัน 

- สนับสนุนใหชุมชนเกิดความ

รักสามัคคี 

- ประชาชนไดรับฟงและเสนอ

ปญหาและความตองการ 

ของครัวเรือนในชุมชน  

๓๐,๐๐๐.- 

  

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนชุมชน

ท่ีออกพบ

ประชาชน  

๑๑ ชุมชน  

- ประชาชน 

มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน 

- รับทราบปญหา

ของประชาชน

ระดับครัวเรือน  

  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 



๑๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการพัฒนา 

สภาเด็กและ

เยาวชน 

เทศบาลเมือง

หลมสัก 

- เพ่ือพัฒนาสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลเมือง 

หลมสัก  

- เพ่ือสงเสริม 

การมีสวนรวมของเด็ก 

และเยาวชนในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

- จัดกิจกรรม 

ใหมีการพัฒนาสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาล

เมืองหลมสัก  

๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.- 

  

๕๐,๐๐๐.-  - จำนวน

กิจกรรมพัฒนา 

สภาเด็กและ

เยาวชน

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เด็กและเยาวชน

มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน 

และสังคม 

สามารถแกไข

ปญหาของชุมชน 

ไดอยางแทจริง  

กองสวัสดิการ

สังคม  

 

 



๑๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการ

แขงขันกีฬา

ผูสูงอาย ุ

 

- เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอาย ุ

มีความสามัคคี  

รูจักใชเวลาวาง 

ใหเกิดประโยชน 

- จัดแขงขันกีฬา

ผูสูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนการ

จัดการแขงขัน 

๑ ครั้ง 

 

- ผูสูงอายุมี

สุขภาพแข็งแรง

เกิดความสามัคคี

ในหมูคณะและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๗ โครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรี 

- เพ่ืออบรมเสริมสราง

พัฒนาศักยภาพสตรี 

ในชุมชน  

- จัดการอบรมกลุม

สตรี จำนวน ๑ ครั้ง 

ตอป  

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

  

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

การจัด

อบรม  

๑ ครั้ง 

- กลุมสตรีมีทักษะ

ในการพัฒนา

ตนเองใหเกิด

ประโยชนตอ

ตนเองและ

สวนรวม 

กองสวัสดิการ

สังคม  

 

 

 



๑๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการ

อบรม

สัมมนา 

และศึกษา 

ดูงานดาน

การพัฒนา

ชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมใหชุมชน

ไดรับความรู ประสบการณ 

ในการพัฒนาชุมชนในการ

ท่ีจะนำมาพัฒนาชุมชน 

ใหมีความเขมแข็ง 

- เพ่ือศึกษาเรียนรู

วัฒนธรรมภูมิปญญาตางๆ

และการนำวิถีทองถิ่นมา

ปรับใชใหเหมาะสม 

-  อบรมสัมมนา 

และศึกษาดูงาน 

ดานการพัฒนาชุมชน

ใหกับผูนำชุมชน  

ผูนำองคกร สมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหาร

เทศบาลและประชาชน

ในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก จำนวน ๑ ครั้ง  

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - ผูนำชุมชน ผูนำองคกร 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร

เทศบาลประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก ไดรับ

การอบรมสัมมนา และศึกษา

ดูงาน แลกเปล่ียนความรู

ประสบการณในการพัฒนา

ชุมชนรวมกัน จำนวน ๑ ครั้ง 

- ผูนำชุมชน ผูนำ

องคกร สมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหาร

เทศบาล ประชาชน

ในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก มีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชน

ใหเกิดความเขมแข็ง

และยั่งยืน  

กอง 

สวัสดิการ

สังคม 

 



๑๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  ในการพัฒนาชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีภาวะ

ผูนำในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

ของตนเอง 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร 

งานองคกรใหมีความเขมแข็ง 

และยั่งยืน 

         

 



๑๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๒) แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๙ โครงการเลือกต้ัง

คณะกรรมการ

ชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมใหชุมชน 

มีสวนรวมในการเลือกต้ัง

ตัวแทนของตนเองตาม

หลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

- จัดการเลือกต้ัง

คณะกรรมการ

ชุมชน ๑๑ ชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน

คณะกรรมการ

ชุมชน ๑๑ ชุมชน 

- ชุมชนไดตัวแทน

ของตนเองท่ีมาจาก

การมีสวนรวมโดย

การเลือกต้ังตาม

หลักการปกครอง

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จำนวน ๑๙ โครงการ ๒,๔๖๐,๐๐๐.- ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๒,๓๖๐,๐๐๐.- ๒,๓๖๐,๐๐๐.- - 

 

 



๑๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ 

กระจายเสียง 

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหประชาชน

ในเขตเทศบาล 

ไดรับรูขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

-  จางติดต้ังระบบพรอม

อุปกรณการกระจายเสียง  

(ไรสาย) ภายในเขตเทศบาล 

ปละ ๑๐ ชุด  

๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- - จำนวนจุดการติดต้ัง

ระบบพรอมอุปกรณ 

การกระจายเสียง  

(ไรสาย)  

- ประชาชน 

ในเขตเทศบาล

ไดรับรูขอมูล

ขาวสารอยาง

ท่ัวถึง  

กอง

ยุทธศาสตร 

และ

งบประมาณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๔) แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

อบรมและ

ศึกษาดูงาน

เกษตรทฤษฎี

ใหมตามหลัก

ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล 

มีความรูและความเขาใจเกษตร

ทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด สามารถดำเนินชีวิต

อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง 

ลดรายจายเพ่ิมรายได  

- จัดอบรม 

และศึกษาดูงาน

เกษตรทฤษฎี

ใหมตามหลัก

ปรัชญา 

ของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

จำนวน ๑ ครั้ง  

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ครั้งท่ี

อบรม 

และ

ศึกษา 

ดูงาน 

- ประชาชนในเขตเทศบาล 

มีความรูและเขาใจเกษตรทฤษฎี

ใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถบริหาร

จัดการพ้ืนท่ี ท่ีมีอยูอยางจำกัด 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถ

ดำเนินชีวิตอยูอยางเศรษฐกิจ

พอเพียง ลดรายจายเพ่ิมรายได 

กองชาง 

รวมแผนงานการเกษตร  จำนวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - 

 



๑๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๕) แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการ 

สมทบ

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน 

- เพ่ือสรางหลักประกันความ

ม่ันคงของชุมชน สรางความ

เขมแข็งของชุมชนในการ 

จัดการดูแลชวยเหลือเกื้อกูล 

ซ่ึงกันและกันและพัฒนาคุณภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน 

- สมทบเงินใหกับ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ครั้งในการ 

สมทบเงิน

ใหกับ

กองทุนฯ 

- สมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน 

เกิดความสามัคคี

และความรวมมือกัน

ของคนในชุมชน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานงบกลาง จำนวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - 
รวมกลยุทธสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม จำนวน ๓๖ โครงการ ๕,๔๘๕,๕๐๐.- ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๖,๓๖๐,๐๐๐.- ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๕,๓๖๐,๐๐๐.- - 

 



๑๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการออกกำลังกาย 

เพ่ือตานยาเสพติด 

- เพ่ือสงเสริม 

ใหเยาวชนและ

ประชาชน 

มีสุขภาพท่ี

สมบูรณแข็งแรง 

- เพ่ือใหเยาวชน

และประชาชน 

ไดใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน 

- กิจกรรมออกกำลังกาย 

เพ่ือสุขภาพตลอด

ปงบประมาณ 

๘๖,๔๐๐.- ๘๖,๔๐๐.- ๘๖,๔๐๐.- ๘๖,๔๐๐.- ๘๖,๔๐๐.- - จำนวน

กิจกรรม 

ท่ีดำเนินการ 

- เยาวชนและ

ประชาชน 

มีสุขภาพ

พลานามัย 

ท่ีสมบูรณ

แข็งแรง 

หางไกล 

ยาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

 

 

 



๑๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการปน
จักรยานเพ่ือ
สุขภาพ 

- เพ่ือใหประชาชน 
และเยาวชนในเขต
เทศบาลตลอดจน
ผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง  
ไดออกกำลังกาย  
เพ่ือสุขภาพรางกาย 
ท่ีแข็งแรง 

- จัดกิจกรรมปน
จักรยานเพ่ือสุขภาพ 
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
 
  

50,000.-  50,000.-  - จำนวนครั้ง 
ในการจัด 
กิจกรรม 
 
 
 
  

- ประชาชน 
และเยาวชนในเขต
เทศบาล ตลอดจน
ผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง  
มีสุขภาพรางกาย 
ท่ีแข็งแรงมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการเขารวม
แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นระดับ
ภาคเหนือและ
ระดับประเทศ 

- เพ่ือสงเสริมนักเรียน 
ใหมีทักษะในการเลนกีฬา  
มีน้ำใจเปนนักกีฬา รูแพ  
รูชนะ รูอภัย 

- เขารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับภาค 
จำนวน ๑ ครั้ง และ
ระดับประเทศ จำนวน 
๑ ครั้ง  

350,000.- 
  

350,000.- 
 
  

350,000.- 
 
 
 
  

350,000.- 350,000.- - จำนวนครั้ง
ท่ีเขารวมการ
แขงขันฯ  

- นักเรียนมีความรู
ทักษะและ
ประสบการณทางกีฬา
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
- มีน้ำใจเปนนักกีฬา 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

- เพ่ือใหเยาวชน 
และประชาชนมีทักษะ
การเลนกีฬาและมีน้ำใจ 
เปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ  
รูอภัย 

- จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนแลประชาชน 
จำนวน 1 ครั้ง 
 
 

200,000.- 
 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 
 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

- จำนวนครั้ง
ในการจัดการ
แขงขัน 
 

- เยาวชนและ
ประชาชนไดเลนกีฬา
มีทักษะในการเลน
กีฬา มีน้ำใจเปน
นักกีฬา รูแพ รูชนะ  
รูอภัย 

กอง
การศึกษา 

 

 



๑๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการสงเสริม
ทักษะทางกีฬา 

- เพ่ือใหนักเรียน 
และเยาวชนในเขต
เทศบาลมีความรู 
และทักษะทางการ
กีฬามากขึ้น มีน้ำใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ  
รูอภัย 

- สงเสริมทักษะ 
ทางกีฬา จำนวน  
1 ครั้ง 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
 
 
  

50,000.- 
 
 
 
  

50,000.- 50,000.- - จำนวนครั้ง 
ในการสงเสริม
ทักษะทางดาน
กีฬา  

- นักเรียนและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลมีความรู
ทักษะทางกีฬาเพ่ิม 
มากขึ้น พรอมลงแขงขัน
ระดับจังหวัด ระดับเขต 
และระดับประเทศ 

กองการศึกษา 

๖ โครงการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง 
ในการเขารวมแขงขัน
และนักเรียนมีน้ำใจ
เปนนักกีฬา รูแพ  
รูชนะ รูอภัย 

- จัดแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลจำนวน  
1 ครั้ง 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 
 
 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

- จำนวนครั้ง 
ในการจัดการ
แขงขัน 
 
 

- นักเรียน 
ไดประสบการณตรง 
ในการเขารวมแขงขัน
รวมท้ังมีน้ำใจ 
เปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ  
รูอภัย 

กองการศึกษา 

 

 



๑๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการหลมสัก  
มินิมาราธอน 

- เพ่ือใหประชาชน 
และเยาวชนในเขต
เทศบาล ตลอดจน
ผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง ไดออก 
กำลังกาย เพ่ือสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

- จัดงานหลมสัก 
มินิมาราธอน จำนวน  
๑ ครั้ง 

200,000.- 
 
 
 
 
 
  

200,000.- 
 
 
 
 
 
  

200,000.- 
 
 
 
  

200,000.- 
  

200,000.-  - จำนวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 
 
  

- ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
ตลอดจน ผูบริหาร
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
มีสุขภาพรางกาย 
ท่ีแข็งแรงมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๘ โครงการจัดงาน   
วันเด็กแหงชาติ 

- เพ่ือใหมีเด็กและ
เยาวชนไดมีโอกาส
แสดงออก 

- จัดงานวันเด็ก
แหงชาติ จำนวน 
1 ครั้ง 
 

150,000.- 
 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 
 
 

150,000.- 
 
 

150,000.- 
 

- จำนวนครั้ง
ในการจัดงาน 

- เด็กและเยาวชน  
ไดรวมกิจกรรมตางๆ  
ตามความสนใจ 

กองการศึกษา 

 

 



๑๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการจัดซ้ือ

รถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบบรรทุกน้ำ 

ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ 

- เพ่ือมีรถบรรทุกน้ำ

สำหรับรดน้ำตนไม

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- รถบรรทุก (ดีเซล)  

แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน  

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาด  

๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ 

กิโลวัตต จุน้ำไดไมนอยกวา 

๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวม

น้ำหนักบรรทุก ไมต่ำกวา 

๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เปนราคา

พรอมปมและอุปกรณ 

๒,๕๖๓,๐๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน

รถบรรทุก (ดีเซล)        

แบบบรรทุกน้ำ 

- มีรถบรรทุกน้ำ

สำหรับรดน้ำตนไม

สวนสาธารณะ

หนองแค ทำให  

ภูมิทัศนสวยงาม 

สงผลใหคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ดีขึ้น 

กอง

การศึกษา 

 

 



๑๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการจัดซ้ือ

เครื่องตัดหญา 

แบบขอแข็ง 

- เพ่ือใชตัดหญาบริเวณ

สวนสาธารณะหนองแค 

- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 

จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ 

บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 

๑.๔ แรงมา ปริมาตรกระบอก

สูบไมนอยกวา ๓๐ ซีซี  

พรอมใบมีด 

๑๙,๐๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน 

เครื่องตัดหญา 

- มีเครื่องตัดหญา

สำหรับตัดหญา

บริเวณสวน 

สาธารณะหนองแค 

สงผลใหประชาชน 

มีความปลอดภัย 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๗ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการจัดซ้ือ

เครื่องตัดหญา

แบบขอออน 

- เพ่ือใชตัดหญา

บริเวณสวน 

สาธารณะ 

หนองแค 

- เครื่องตัดหญาแบบขอออน 

จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 

๑๐,๖๐๐ บาท โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี เปนเครื่องตัด

หญาแบบสะพาย เครื่องยนต

ขนาดไมนอยกวา ๑.๔ แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา ๓๐ ซีซี พรอมใบมีด 

๒๑,๒๐๐.- 

 

- - - - - จำนวน   

เครื่อง 

ตัดหญา 

- มีเครื่องตัดหญา

สำหรบัตัดหญา

บริเวณสวน 

สาธารณะหนองแค 

สงผลใหประชาชน 

มีความปลอดภัย 

กอง

การศึกษา 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน ๑๑ โครงการ ๓,๗๓๙,๖๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- - 

รวมกลยุทธสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จำนวน ๑๑ โครงการ ๓,๗๓๙,๖๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- ๑,๑๓๖,๔๐๐.- - 

 

 



๑๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือ

เรือทองแบน 

- เพ่ือใหมีเรือทองแบน 

ในการชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัย 

- จัดซ้ือเรือทองแบนติดต้ัง

เครื่องยนตและอุปกรณกูภัย

ครบชุด จำนวน ๑ ลำ 

- ๖๕๐,๐๐๐.-  - - - - จำนวนเรือ

ทองแบน 

๑ ลำ 

- มีเรือทองแบน 

ในการชวยเหลือ 

ผูประสบอุทกภัย 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการ

ชวยเหลือ

ประชาชน 

ผูประสบ 

สาธารณภัย 

- เพ่ือเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนใหแก

ประชาชนผูประสบ 

สาธารณภัย 

- จัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค 

เครื่องนุงหมหรือผาหม

แจกจายประชาชนผูประสบภัย 

จำนวน ๑๑ ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

  

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

ประชาชน 

ผูประสบ      

สาธารณภัย 

- ประชาชน 

มีความพึงพอใจ 

ท่ีทางราชการ 

ใหความชวยเหลือ

เม่ือยามไดรับ

ความเดือดรอน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการฝกอบรม

อาสาสมัคร

ปองกันภัย 

ฝายพลเรือน 

(อปพร.) 

- เพ่ือใหประชาชน 

มีความรูและเขาใจ 

ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ฝกอบรม อปพร.   

๑ รุน  จำนวน ๖๐ คน

ตอป 

 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน อปพร. 

ท่ีอบรม ๖๐ คน 

- ประชาชนมีความรูความ

เขาใจในการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๔ โครงการฝกอบรม

ทบทวน อปพร. 

และศึกษาดูงาน 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะ 

และเทคนิคสมัยใหม

ใหแก อปพร. 

- ฝกอบรมทบทวน  

อปพร. ๑ ครั้ง จำนวน  

๕๐ คน 

- 

 

- ๑๒๐,๐๐๐.- 

 

- - - จำนวน อปพร. 

ท่ีอบรม ๕๐ คน 

- สมาชิก อปพร. สามารถ

ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการฝกซอม

ดับเพลิงประจำป 

- เพ่ือซักซอมและทดสอบ

เจาหนาท่ีและเครื่องมือ

เครื่องใชในการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

- ฝกซอมดับเพลิง

ประจำป ปละ ๑  ครั้ง  

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง 

ท่ีฝกซอม 

๑ ครั้งตอป 

- ทำใหเจาหนาท่ี 

และเครื่องมือเครื่องใช 

มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการฝกซอม

แผนปองกัน 

และบรรเทา 

สาธารณภัย 

- เพ่ือซักซอมและทดสอบ

กำลังคนและเครื่องมือ

เครื่องใชของหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของตามแผนฯ  

- ฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ประจำป ปละ  ๑  ครั้ง 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง 

ท่ีฝกซอม 

๑ ครั้งตอป 

- ทำใหหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของมีความพรอม 

ในดานกำลังคนและ

เครื่องมือเครื่องใชอยูเสมอ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการรณรงคปองกัน

และระงับอัคคีภัย 

- เพ่ือใหประชาชน 

มีความรูความเขาใจ 

ในการปองกันและระงับ

อัคคีภัยและลดความ

สูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

- จัดสัปดาหปองกัน 

และระงับอัคคีภัย  

ปละ ๑ ครั้ง  

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง  

ท่ีรณรงค 

๑ ครั้งตอป 

- ทำใหประชาชน  

มีความรูความเขาใจ 

ในการปองกันและระงับ

อัคคีภัยมากยิ่งขึ้น 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๘ โครงการจัดซ้ือเครื่อง 

รับ-สงวิทยส่ืุอสารชนิด

ติดต้ังยวดยาน 

- เพ่ือใหมีวิทยุส่ือสาร

สำหรับติดต้ังรถยนต

ดับเพลิงอยางเพียงพอ 

- จัดซ้ือเครื่องรับ-สง

วิทยุส่ือสารชนิดติดต้ัง

ยวดยาน จำนวน  

๗ เครื่อง 

- 

 

- - ๘๗,๕๐๐.- 

 

- - จำนวน 

วิทยุส่ือสาร 

ท่ีจัดซ้ือ ๗ เครื่อง 

- มีวิทยุส่ือสาร

ประสานงานในการ

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอยางเพียงพอ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

- เพ่ือต้ังจุดตรวจจุด

บริการในชวงเทศกาล 

ปใหมและเทศกาล

สงกรานต 

- ต้ังจุดตรวจ-จุดบริการ 

ชวงเทศกาลปใหมและ

เทศกาลสงกรานต ปละ  

๒ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง - ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

๑๐ โครงการจัดซ้ือ 

ชุดผจญเพลิง 

พรอมเครื่องชวย

หายใจแบบอัดอากาศ 

- เพ่ือใหมีชุดผจญเพลิง

สำหรับเจาหนาท่ีในการ

ดับเพลิงและกูภัย 

- จัดซ้ือชุดผจญเพลิง 

พรอมเครื่องชวยหายใจ 

แบบอัดอากาศพรอม

อุปกรณ จำนวน ๒ ชุด 

ตอป 

๖๐๐,๐๐๐.- - ๖๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนชุด 

ท่ีจัดซ้ือ 

- ทำใหเจาหนาท่ี

ปลอดภัยในการ

ดับเพลิงและกูภัย 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

 

 



๑๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอก

คลองน้ำพุง  

- เพ่ือเปนปองกัน 

และแกไขปญหาน้ำทวม 

ในชุมชนเพ่ือใหการ

ระบายน้ำไดสะดวก

ยิ่งขึ้น 

- ขุดลอกคลองน้ำพุง 

จำนวน ๑ แหง  

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

- - จำนวนพ้ืนท่ี  

ท่ีขุดลอก 

- ทำใหการแกไข

ปญหาน้ำทวม 

มีประสิทธิภาพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๑๒ โครงการฝกอบรม

ใหความรูดาน

การจราจร 

- เพ่ือใหประชาชน 

มีความรูดานการจราจร

เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

- ฝกอบรมใหความรู

ดานการจราจร จำนวน 

๑ รุน 

- - ๓๕,๐๐๐.- 

 

- - - จำนวนครั้ง 

ท่ีอบรม 

- ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจการจราจร 

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการติดต้ัง

เครื่องสูบน้ำเพ่ือ

การดับเพลิง 

- เพ่ือใหมีเครื่องสูบน้ำ

สำหรับใชในการ

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ

ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ 

แรงมา พรอมติดต้ังทอ

ดูด,ทอสงและอุปกรณ

อื่นๆ จำนวน ๑ แหง 

- - - ๘๕๐,๐๐๐.- - - จำนวน 

เครื่องสูบน้ำ 

ท่ีจัดซ้ือ 

- มีเครื่องสูบน้ำเพ่ือ

การดับเพลิงท่ีได

มาตรฐาน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๑๔ โครงการจัดซ้ือ 

ถังเก็บน้ำ 

- เพ่ือใหมีถังเก็บน้ำ

กลางในการแกไขปญหา

ภัยแลงประจำชุมชน

ตางๆ   

- จัดซ้ือถังเก็บน้ำ ขนาด

บรรจุ ๔,๐๐๐ ลิตร 

จำนวน ๒๕ ถัง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐.- - - จำนวนถังน้ำ 

ท่ีจัดซ้ือ 

- มีถังเก็บน้ำกลาง 

ในการแกไขปญหา 

ภัยแลงตามชุมชน

ตางๆ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการ

จัดซ้ือ

กระจก 

โคงนูน 

- เพ่ือใหมีกระจกโคงนูน

ติดต้ังตามทางแยก 

ทางรวมปองกันการเกิด

อุบัติเหตุการจราจร 

- จัดซ้ือกระจกโคงนูน 

พรอมอุปกรณติดต้ัง จำนวน 

๓๐ จุด ตอป 

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

กระจก 

โคงนูน 

ท่ีจัดซ้ือ 

- ลดจำนวนการเกดิอุบัติเหตุ

ทางถนน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๑๖ โครงการ

สรางความ

ปรองดอง

ของคน 

ในทองถิ่น 

- เพ่ือสงเสริมการสราง

ระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี 

และสรางความปรองดอง

ของคนในทองถิ่น 

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองแก

ประชาชนภายในเขต

เทศบาล จำนวน ๑๑ ชุมชน  

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

ครั้ง 

ท่ีอบรม 

- ทำใหประชาชนในทองถิ่น 

มีความรักความสามัคคีและ

มีความสมานฉันทปรองดอง

เกิดขึ้นในชุมชน 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๗ โครงการอบรม

อาสาสมัคร

ปกปองสถาบัน 

- เพ่ือปลุกจิตสำนึกและ

รวมกลุมพลังมวลชนตางๆ 

เปน อสป. เพ่ือสรางความรัก

สมัครสมานสามัคคีใน 

ความเปนชนชาติไทยท่ีมี

สถาบันพระมหากษัตริยเปน

ศูนยรวมยึดเหน่ียวจิตใจและ

คงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

- จัดอบรม

อาสาสมัคร

ปกปองสถาบัน 

(อสป.)   

ปละ ๑ รุนๆ ละ        

๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวนคน 

ท่ีเขารับ 

การอบรม 

- ประชาชนมีจิตสำนึก

และเกิดความรัก 

สมัครสมานสามัคคี 

ในความเปนชนชาติ

ไทยท่ีมีสถาบัน

พระมหากษัตริย 

เปนศูนยรวมยึดเหน่ียว

จิตใจและคงอยูคูชาติ

ไทยตลอดไป 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการ

ฝกอบรม 

การปองกันและ 

ระงับอัคคีภัย 

- เพ่ือใหประชาชน 

มีความรูความเขาใจ

ในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

- ฝกอบรมการปองกันและระงับ

อัคคีภัย จำนวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- - จำนวน

ครั้งท่ีอบรม 

- ประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

การปองกันและ

ระงับอัคคีภัย  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

๑๙ โครงการจัดซ้ือ

ถังอัดอากาศ

เครื่องชวย

หายใจ 

- เพ่ือใหมีถังอากาศ

สำหรับเครื่องชวย

หายใจเพียงพอ 

แกความตองการ 

- จัดซ้ือถังอัดอากาศเครื่องชวยหายใจ 

บรรจุอากาศไดไมนอยกวา ๖.๘ ลิตร 

๓๐๐ บาร ใชงานไดไมนอยกวา  

๔๕ นาที จำนวน ๒ ถัง 

- - ๑๙๐,๐๐๐.- - - - จำนวน 

ถังอากาศ 

ท่ีจัดซ้ือ 

- มีถังอากาศ

สำหรับเครื่องชวย

หายใจเพียงพอ 

แกความตองการ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



๑๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการ

จัดซ้ือเครื่อง

ทำน้ำเย็น 

- เพ่ือใหมีน้ำด่ืม 

ไวบริการประชาชน

ท่ีมาติดตอราชการ 

- จัดซ้ือเครื่องทำน้ำเย็น  

แบบ ๒ หัว มีน้ำรอน ๑ หัว 

น้ำเย็น ๑ หัว พรอมขาต้ัง 

และถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด 

- - ๖,๐๐๐.- - - - จำนวน 

เครื่องทำ 

น้ำเย็น 

- มีเครื่องทำน้ำเย็น

ไวบริการประชาชน

ท่ีมาติดตอราชการ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการจัด

ระเบียบทางเทา

และถนน

สาธารณะและ 

ทัศนศึกษาดูงาน

ตลาดสดนาซ้ือ 

- เพ่ือสราง

ภาพลักษณท่ีดีตอ

เทศบาลเมือง 

หลมสักใหเปน

เมืองท่ีสวยงาม 

มีระเบียบและ

ความปลอดภัย  

- จัดระเบียบทางเทาและถนน

สาธารณะเขตเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง 

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหกับ 

ผูประกอบการคา แมคาแผงลอย 

และประชาชนท่ีจำหนายสินคาภาย 

ในเขตเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้งในการ

จัดระเบียบทางเทา

และถนนสาธารณะ

ของเทศบาล 

- จำนวนครั้งในการ

จัดทัศนศึกษาดูงาน  

- เทศบาลเมือง

หลมสักมีความ

สวยงาม  

เปนระเบียบ 

และปลอดภัย  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

อุทกภัย วาตภัย 

และดินโคลนถลม 

- เพ่ือเตรียมการ

ปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัย 

วาตภัยและ 

ดินโคลนถลม  

-  จัดต้ังศูนยเฉพาะกิจปองกัน

และแกไขปญหาอุทกภัย  

วาตภัยและดินโคลนถลม  

และพัฒนาขุดลอกคลอง  

ลำเหมืองสาธารณะ  

และแมน้ำปาสัก ปละ ๑ ครั้ง  

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - ศูนยเฉพาะกิจ

ปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัย  

วาตภัย และ 

ดินโคลนถลม 

- ขุดลอกคลอง  

ลำเหมืองสาธารณะ

และแมน้ำ  

- การปองกันและ

แกไขปญหาอุทกภัย  

วาตภัย และ 

ดินโคลนถลม เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๑๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๓ โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด 

- เพ่ือจัดกิจกรรม

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

- จัดกิจกรรมปองกัน 

และแกไขปญหา 

ยาเสพติด 

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - จำนวนการจัดกิจกรรม

ปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด 

- ประชาชน

ตระหนักถึงโทษ 

ของยาเสพติด  

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๔ โครงการเงิน

อุดหนุนการ 

บูรณาการปองกัน

และแกไขปญหา     

ยาเสพติด จังหวัด

เพชรบูรณ 

- เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณ 

ในการดำเนินงาน

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

ในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบูรณ 

- อุดหนุนงบประมาณ 

ใหกับศูนยอำนวยการ 

ปองกันและปราบปราม  

ยาเสพติดจังหวัด

เพชรบูรณ เพ่ือดำเนินการ

ปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบูรณ 

๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- - จำนวนครั้ง 

ในการอุดหนุน 

- การดำเนินการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

ในเขตจังหวัด

เพชรบูรณ 

มีประสิทธิภาพ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒๔ โครงการ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- ๒,๙๕๐,๐๐๐.- ๓,๒๕๑,๐๐๐.- ๕,๐๓๗,๕๐๐.- ๒,๓๐๐,๐๐๐.- - 

 

 



๑๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๘ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

กอสราง 

สถานีสูบน้ำ 

เพ่ือใหมีสถานีสูบน้ำ 

เรงระบาย กรณีเกิด

อุทกภัยภายในเขต

เทศบาล 

กอสรางสถานีสูบน้ำ

ติดต้ังเครื่องสูบน้ำพรอม

อุปกรณ จำนวน ๔ แหง 

 

-  -  -  -  ๑,๖๐๐,๐๐๐.-  - จำนวน

พ้ืนท่ี

กอสราง 

- มีสถานีสูบน้ำเรงระบาย 

ในการแกไขปญหาน้ำทวม 

ในเขตเทศบาล ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ - - - - ๑,๖๐๐,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรียบรอย 

ของชุมชน จำนวน ๒๕ โครงการ 

๒,๙๐๐,๐๐๐.- ๒,๙๕๐,๐๐๐.- ๓,๒๕๑,๐๐๐.- ๕,๐๓๗,๕๐๐.- ๓,๙๐๐,๐๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม  

จำนวน ๑๔๓ โครงการ 

๑๖๓,๓๖๕,๘๐๐.- ๑๕๓,๔๘๐,๐๐๐.- ๑๕๙,๐๑๘,๔๐๐.- ๑๕๗,๘๒๐,๕๐๐.- ๑๕๘,๖๘๓,๐๐๐.- - 

 



๑๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

กอสราง 

ทอระบายน้ำ 

ค.ส.ล. ถนน

วจีฝงทางทิศ

ตะวันตก 

(จากถนน

เทศบาล ๓ 

ถึงซอยวจี 

๑๒) 

- เพ่ือใหมีทอ 

ระบายน้ำปองกัน 

น้ำทวมขังถนน

ประชาชนไดรับ

บริการดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

- เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาน้ำทวม

ภานในเขตเทศบาล 

- กอสรางทอระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  

บอพัก ๑๔ บอ พรอม 

ทางเทาพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร 

๔๘๔,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ แหง  

- มีทอระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน

ประชาชนไดรับ

บริการดานคมนาคม 

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

- ปองกันและแกไข

ปญหาน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาล 

สำนัก

งบประมาณ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



๑๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการปรับปรุงผิว

จราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต ถนนเชิด 

บุญชาติใต ชวงถนน 

ส่ีแยกน้ำพุงถึงถนน

ประชาอุทิศ ๒ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- เพ่ือใหถนนอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต ถนนเชิดบุญชาติใต 

ชวงถนนส่ีแยกน้ำพุงถึงถนน 

ประชาอุทิศ ๒ กวางประมาณ 

๔.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 

๑,๖๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

ไมนอยกวา ๘,๙๓๓.๐๐  

ตารางเมตร 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวน  

๑ แหง  

- ถนนอยูในสภาพ

พรอมใชงานทำให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

 

 
 



๑๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงผิว

จราจรเสริมผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

ซอยนิคม (ขาง

โรงเรียนหลมสัก

วิทยาคม) 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

และไดรับความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน 

- เสริมผิวจราจร 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

กวางเฉล่ีย ๔.๕๐ เมตร 

ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๑,๓๗๒.๐๐ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร 

- ๔๕๐,๐๐๐.- - - - - จำนวน ๑ 

แหง 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมาและ

ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีได

มาตรฐาน 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

 

 



๑๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงผิว

จราจรเสริมผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

ซอยนิคม – จินดา 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการสัญจร 

ไปมาและไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน 

- เสริมผิวจราจร       

แอสฟลทติกคอนกรีต 

กวางเฉล่ีย ๖.๐๐ เมตร 

ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร 

- ๖๒๗,๐๐๐.- - - - - จำนวน  

 ๑ แหง 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ในการสัญจรไปมา

และไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

- มีถนนท่ีได

มาตรฐาน 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

 

 



๑๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการ

เสริมสราง

ศักยภาพ

เมืองแหง

ความ

ปลอดภัย 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวของ

เทศบาลเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ใน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวดานการทองเท่ียว รวมท้ังตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตร

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

- ติดต้ังไฟ LED ถนนวจี 

ต้ังแตสำนักงานเทศบาล

เมืองหลมสัก ถึงวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาล 

หลมสัก 

- ติดต้ังไฟ LED ถนนพิทักษ 

ต้ังแตแยกบานไร ถึงหลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล 

หลมสัก  

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

- 
 

- 
 

- - จำนวน

ถนนท่ี

ติดต้ังไฟ 

LED 

- ประชาชน

และนัก 

ทองเท่ียว

ไดรับความ

ปลอดภัยใน

ทรัพยสิน

อยางท่ัวถึง 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 



๒๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน

ใหมีมาตรฐานรองรับการทองเท่ียวโดยจะมี

แสงสวางเพียงพอและท่ัวถึง 

- เพ่ือกอใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด

และคุมคา 

- ติดต้ังไฟ LED ถนนผดุง

ราษฎร ต้ังแตหนาโรงปูน ถึง

หนาวัดทากกโพธ์ิ 

        

 

 

 

 
 

 



๒๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการซอมสราง

ถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต โดยวิธี 

Pavement IN- 

Place Recycling 

สวนสาธารณะ

หนองแค 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- เพ่ือซอมสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต

สวนสาธารณะหนองแค 

ใหอยูในสภาพพรอม 

ใชงานและไดมาตรฐาน 

- เพ่ือใหประชาชนและ

นักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ

ไดรับความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- ซอมสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

Pavement IN- 

Place Recycling 

สวนสาธารณะ    

หนองแค 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ แหง 

- สวนสาธารณะหนองแค มีถนน 

แอสฟลทติกคอนกรีต อยูในสภาพ

พรอมใชงานและไดมาตรฐาน 

สงผลใหประชาชนและ

นักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 

 



๒๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการติดต้ัง

ระบบไฟฟา 

แสงสวางถนน

แบบโซลาเซลล  

- เพ่ือใหประชาชนท่ีมาใช

บริการสวนสุขภาพดงตาล 

สวนสุขภาพศูนยเยาวชน  

และสวนสาธารณะหนองแค 

ของเทศบาลเมืองหลมสัก 

มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

- เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

- ติดต้ังระบบไฟฟา

แสงสวางถนนแบบ 

โซลาเซลล จำนวน  

๓ แหง ไดแก 

สวนสุขภาพดงตาล

สวนสุขภาพ 

ศูนยเยาวชน  

และสวนสาธารณะ 

หนองแค 

- ๗,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - จำนวน  

๓ แหง 

- ประชาชนท่ีมาใชบริการ

สวนสุขภาพดงตาล สวน

สุขภาพศูนยเยาวชน และ

สวนสาธารณะหนองแค ของ

เทศบาลเมืองหลมสักมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

- มีสวนรวมในการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการติดต้ัง

ไฟฟาสองสวาง 

พลังงาน 

แสงอาทิตย

เทศบาล 

เมืองหลมสัก  

อำเภอหลมสัก 

จังหวัด

เพชรบูรณ  

- เพ่ือใหมีแสงสวางท่ัวถึงและ

เพียงพอในชุมชน ทางรวม ทางแยก 

ตรอก ซอย ริมเขื่อน สวนหยอม  

สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ  

และจุดเส่ียง 

- เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ของประชาชน  

และนักทองเท่ียว 

- เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานสะอาด

และพลังงานทดแทน 

- ติดต้ังโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุด

เดียวกัน (ALL In One 

Solar Street Light) 

ขนาด ๓๐ วัตต เสาสูง 

๖ เมตร แบบเสากิ่ง

เดียว (SA30W6-X1) 

จำนวน ๑๐๐ ชุด 

- ๗,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - จำนวนจุด 

ท่ีติดต้ัง 

โคมไฟถนน

พลังงาน

แสงอาทิตย 

- มีแสงสวางท่ัวถึงและเพียงพอ 

ในชุมชน ทางรวม ทางแยก ตรอก 

ซอย ริมเขื่อน สวนหยอม  

สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ  

และจุดเส่ียง 

- ประชาชน และนักทองเท่ียวมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

 

สำนักงบ 

ประมาณ 

 



๒๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
  

- เพ่ือพัฒนาเมืองหลมสักใหเปนเมือง

นาอยูเปนประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียวนำไปสูการเปนเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) พัฒนาไปสู

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตาม

นโยบายแหงรัฐ 

       - พัฒนาเมืองหลมสักใหเปนเมือง

นาอยูเปนประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียวนำไปสูการเปนเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) พัฒนาไปสู

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตาม

นโยบายแหงรัฐ 

 

 

 

 

 
 



๒๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการติดต้ัง

ปรับปรุงไฟฟา

แสงสวาง LED 

(Smart City) 

- เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนใน

การสัญจรไป-มา ใหไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ยิ่งขึ้น 

- เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 

และความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในเขตเทศบาล

เมืองหลมสัก 

- เพ่ือลดการใชกระแสไฟฟา 

- ปรับปรุงไฟฟาสองสวาง โคม

ไฟ LED ๑๑๕ วัตต พรอมชุด

ควบคุมหลอดไฟ และชุดสง

สัญญาณระยะไกลภายใน 

จำนวน ๙๒๖ ชุด 

- ติดต้ังชุดควบคุม 

พรอมชุดสงสัญญาณ 

ระยะไกลหลัก จำนวน  

๑๕ ชุด 

๒๔,๘๒๖,๐๐๐.- - - - - - ติดต้ังปรับปรุง

ไฟฟา 

แสงสวาง LED 

Smart City 

จำนวนชุดควบคุม

หลอดไฟ และชุดสง

สัญญาระยะไกล 

ภายใน และจำนวน

ชุดควบคุมพรอมชุด 

- แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

ในการสัญจรไป-มา ให

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- รองรับการ

เจริญเติบโตและความ

เปนระเบียบเรียบรอย

ภายในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก 

สำนักงบ 

ประมาณ 

 



๒๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
  

ใหนอยลง แตความสวางเพ่ิม 

มากขึ้น เปนการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 

- เพ่ือลดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในเวลา

กลางคืน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟา 

แสงสวางใหทันสมัย  

 
    

 
สงสัญญาณ

ระยะไกล

หลัก 

- ลดการใชกระแสไฟฟา 

ใหนอยลง แตความสวางเพ่ิม

มากขึ้น เปนการประหยัด

พลังงานไฟฟา 

- ลดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในเวลา

กลางคืน 

- ปรับปรุงระบบไฟฟาแสง

สวางใหทันสมัย 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการ 

ปรับปรุง 

ภูมิทัศนพ้ืนท่ี

แนวเขต

ติดตอริม 

ทางเทา 

ตามแนว

เขื่อน 

แมน้ำปาสัก 

- เพ่ือกันพ้ืนท่ีแนวเขต

ติดตอริมทางเทา 

ตามแนวเขื่อน 

แมน้ำปาสัก สำหรับ

เขาไปปองกันและ

แกไขปญหาน้ำทวม

และการบำรุงรักษา

ซอมแชมเขื่อน 

- เพ่ือปรับปรุง 

ภูมิทัศนพ้ืนท่ีแนวเขต  

- ปรับปรุง 

ภูมิทัศนพ้ืนท่ี

แนวเขตติดตอ

ริมทางเทา 

ตามแนวเขื่อน

แมน้ำปาสัก 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- - ปรับปรุง 

ภูมิทัศนพ้ืนท่ี

แนวเขต

ติดตอริมทาง

เทาตามแนว

เขื่อนแม

น้ำปาสัก 

- กันพ้ืนท่ีแนวเขต

ติดตอริมทางเทา

ตามแนวเขื่อน 

แมน้ำปาสักสำหรับ

เขาไปปองกันและ

แกไขปญหาน้ำทวม 

และการบำรุงรักษา

ซอมแซมเขื่อน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน

พ้ืนท่ีแนวเขตติดตอ 

สำนักงบ 

ประมาณ 

 



๒๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
  

ติดตอริมทางเทาตามแนว

เขื่อนแมน้ำปาสัก ใหเปน

สถานท่ีสำหรับออกกำลังกาย 

พักผอนหยอนใจ ลานกิจกรรม

และเขื่อนตอสถานท่ีและแหลง

ทองเท่ียวตางๆ 

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีสวนรวมในการ 

พัฒนาทองถิ่นของตนเอง  

       
ริมทางเทาตามแนวเขื่อนแม

น้ำปาสัก ใหเปนสถานท่ีสำหรับ

ออกกำลังกาย พักผอนหยอนใจ 

ลานกิจกรรมและเขื่อนตอ

สถานท่ีและแหลงทองเท่ียวตางๆ 

- สงเสริมใหประชาชนในชุมชน

ไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง 

- บูรณาการทุกภาคสวนพัฒนา

เทศบาลเมืองหลมสักใหเปนเมือง 

 

 



๒๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
  

- เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวน

พัฒนาเทศบาลเมืองหลมสักให

เปนเมืองนาอยู เปนประตูสู

การคาและการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืนตอไป 

       
นาอยู เปนประตูสูการคาและ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 
 

 



๒๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการ

ศึกษา

ออกแบบ

การพัฒนา

เมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใชประโยชนท่ีดินของชุมชน

อยางถูกตองตามกฎหมาย  

ใชอาคารอยางผาสุกและปลอดภัย 

- เพ่ือบริการชุมชนและสังคมดาน

โครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

ม่ันคง แข็งแรง ประหยัดงบประมาณ 

- เพ่ือการพัฒนาเมืองหลมสัก 

ใหเปนเมืองนาอยูเปนประตู 

สูการคาและการทองเท่ียว 

อยางยั่งยืน 

- จางบริษัทเอกชน

ท่ีมีประสบการณ

ดานการศึกษา

ออกแบบการพัฒนา

เมืองใหเปนตาม

หลักวิชาการ 

และตามสภาพของ

ชุมชนเมืองท่ีนาอยู

เปนการพัฒนา 

อยางยั่งยืน 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวนแบบ 

การพัฒนา 

เมืองหลมสัก 

- ใชประโยชนท่ีดินของชุมชนอยาง

ถูกตองตามกฎหมายใชอาคาร 

อยางผาสุกและปลอดภัย 

- บริการชุมชนและสังคม 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

ม่ันคง แข็งแรง ประหยัดงบประมาณ 

- พัฒนาเมืองหลมสัก ใหเปนเมือง 

นาอยูเปนประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 



๒๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการติดต้ัง

ระบบไฟฟา

สัญญาณเขียว 

เหลือง แดง 

ภายในเขต

เทศบาล 

- เพ่ือวิสัยทัศน 

ในการจราจร 

ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยของประชาชน 

- ติดต้ังและปรับปรุง 

ไฟเขียว เหลือง แดง 

ตามถนนทางรวม  

ทางแยกภายในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ตามหลักการวิศวกรรม 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวนระบบ

ไฟฟาสัญญาณ

เขียว เหลือง แดง 

- ประชาชนไดรับความสะดวก 

ในการจราจร และลดอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 

 



๒๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการ

กอสราง 

รางระบายน้ำ

ถนนพิทักษชวง

ปากซอยนิคม 

ถึงปากซอย

เพียรเหรียญ

รักษา 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

- กอสราง 

รางระบายน้ำกวาง

ภายใน ๐.๓๕ เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ 

เมตร ยาวรวม 

ท้ังสองฝง ๗๘๐.๐๐ 

เมตร 

- - - - ๒,๓๔๐,๐๐๐.- - จำนวน ๑ แหง  - มีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 



๒๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๔ โครงการ

ติดต้ังปาย 

ชื่อซอย 

และชื่อถนน

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

หลมสัก 

- เพ่ือความสะดวกตอการ

สำรวจตรวจสอบพ้ืนท่ีและ

ความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามใหแกประชาชน 

และนักทองเท่ียว 

- ติดต้ังปาย 

ชื่อซอยและ 

ชื่อถนนใหม 

แทนของเดิม 

จำนวน  

๑๓๕ ปาย 

- ๓,๕๒๙,๐๐๐.- - - - - จำนวนปาย  - พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองหลมสัก

มีความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงาม 

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 
 



๒๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการ

กอสราง 

รางระบายน้ำ 

ค.ส.ล. และ

ถนน ค.ส.ล.

ถนนพิทักษ

จากซอยนิคม

ถึงสุดเขต

เทศบาล 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

บริการดานคมนาคมท่ี

สะดวกและปลอดภัย 

- กอสรางรางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน ๐.๓๕ 

เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร 

ความยาว รวมท้ัง ๒ ฝง 

๑,๒๘๔ เมตร เสรมิผิว

จราจรหนา ๐.๐๕ เมตร 

จำนวนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๕๗๒ ตารางเมตร 

- - - ๔,๐๘๐,๐๐๐.- - - จำนวน ๑ แหง - มีรางระบายน้ำปองกัน

น้ำทวมขังถนน 

- ประชาชนไดรับบริการ

ดานคมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 
 



๒๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการ

กอสราง

ฝายน้ำลน

แมน้ำ 

ปาสัก 

- เพ่ือกักเก็บน้ำแมน้ำ 

ปาสักไวใชไดตลอดท้ังป 

- กอสรางฝายน้ำลนแมน้ำปาสัก

ภายในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

จำนวน ๓ แหง บริเวณ 

- สะพานซอยกำแหง 

- วัดศรีบุญเรือง 

- วัดโพธ์ิศรีสองคร แตละแหง 

ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ 

เมตร 

- - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน 

ฝายน้ำลน 

- สามารถกักเก็บน้ำแมน้ำ 

ปาสักไวใชไดตลอดท้ังป 

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 



๒๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๗ โครงการ

กอสราง

เขื่อน

ปองกันตล่ิง 

ซอยเปรม

ฤดี ๑ 

- เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีทรัพยสินและ

ส่ิงแวดลอมท่ีดินทำกินของ

ประชาชน 

- เพ่ือปองกันน้ำไหลลนตล่ิง

เขาทวมชุมชน 

- กอสรางเขื่อน

ปองกันตล่ิง  

ซอยเปรมฤดี ๑ 

ยาว ๑๒๕.๐๐  

สูง ๑.๕๐ เมตร 

 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนเขื่อน - รักษาพ้ืนท่ีทรัพยสินและ

ส่ิงแวดลอมท่ีดินทำกิน 

ของประชาชน 

- ปองกันน้ำไหลลนตล่ิงเขาทวม

ชุมชน 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 

 

 

 
 



๒๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการ

กอสราง

ปรับปรุง

รางระบาย

น้ำภายใน

เขต

เทศบาล

เมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือจัดสภาพแวดลอมเมืองหลมสัก 

ท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ท่ีไดมาตรฐาน 

- เพ่ือพัฒนาเมืองหลมสักใหเปนเมือง 

นาอยูเปนประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอไป 

- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสรางการพัฒนาท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถิ่น รวมถึง

การพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม 

- กอสราง

ปรับปรุง 

รางระบายน้ำ

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

หลมสัก จำนวน 

๕ แหง  

ตามแบบแปลน 

- - ๒,๘๒๖,๐๐๐.- - - - จำนวน  

๕ แหง 

- เมืองหลมสักมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

ไดมาตรฐาน 

- เมืองหลมสักพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู

เปนประตูสูการคาและการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 

- สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสรางการพัฒนา 

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถิ่น 

รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 



๒๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๙ โครงการ

กอสรางเขื่อน

ปองกันตล่ิง

ริมแมน้ำ 

ปาสักและ

ผนังกั้นน้ำ

เสริมระดับ

เขื่อนเดิม 

ภายในเขต 

- เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

การกัดเซาะตล่ิงพังและน้ำทวม

ภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือปองกันและรักษาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว สถานท่ี

และทรัพยสินของทางราชการ 

- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหแกประชาชนและสรางการ 

- กอสรางเขื่อน

ปองกันตล่ิงริมแม

น้ำปาสักและผนังกั้น

น้ำเสริมระดับเขื่อน

เดิมภายในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสักตามแบบ

แปลนของกรมโยธา 

ธิการและผังเมือง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ แหง 

- ปองกันและแกไขปญหาการกดั

เซาะตล่ิงพังและน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาล 

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- ปองกันและรักษาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว 

สถานท่ีและทรัพยสินของทาง

ราชการ 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 



๒๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

 เทศบาลเมือง

หลมสัก 

พัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

ใหกับทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

       - ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสรางการพัฒนา

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับ

ทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

 

 

 

 
 



๒๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการ

พัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชน

เมือง 

หลมสัก 

อำเภอ 

หลมสัก 

จังหวัด

เพชรบูรณ 

- เพ่ือจัดสภาพ 

แวดลอมเมือง

หลมสักท่ีดี  

มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ท่ีมาตรฐาน 

- เพ่ือพัฒนาเมือง

หลมสักใหเปน

เมืองนาอยูเปน 

- พัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนเมือง 

หลมสัก  

อำเภอหลมสัก 

จังหวัด

เพชรบูรณ 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน

กิจกรรม 

ท่ีไดรับการ

พัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนเมือง 

หลมสัก 

อำเภอ 

หลมสัก 

จังหวัด

เพชรบูรณ 

- เมืองหลมสักมีสภาพ 

แวดลอมท่ีดี ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ไดมาตรฐาน 

- เมืองหลมสักพัฒนา 

ใหเปนเมืองนาอยู 

เปนประตูสูการคา 

และการทองเท่ียว  

อยางยั่งยืน 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 



๒๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  ประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียว อยางยั่งยืน

ตอไป 

- เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน 

และสรางการพัฒนาท้ัง

ดานเศรษฐกิจและสังคม

ใหกับทองถิ่น รวมถึง

การพัฒนาประเทศชาติ

ในภาพรวม 

       - สามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสรางการ

พัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ

และสังคมใหกับทองถิ่น 

รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

 

 



๒๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตล่ิง

ริมแมน้ำปาสัก

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

หลมสัก 

- เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

การกัดเซาะตล่ิงพังและน้ำทวม

ภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือปองกันและรักษาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว 

สถานท่ีและทรัพยสินของทาง

ราชการ 

- กอสรางเขื่อนปองกัน

ตล่ิงริมแมน้ำปาสัก

ภายในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก ตามแบบแปลน

ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน  

๑ แหง 

- ปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะตล่ิงพังและน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาล 

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- ปองกันและรักษาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว 

สถานท่ีและทรัพยสินของทาง

ราชการ 

 

สำนักงานสภา

พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

 



๒๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ีดีใหแกประชาชนและสราง

การพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ

และสังคมใหกับทองถิ่น 

รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

       - ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหแกประชาชนและสราง

การพัฒนาท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคมใหกับ

ทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 



๒๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ โครงการกอสรางโดม
อเนกประสงค
สวนสาธารณะ 
หนองแค  

- เพ่ือใชเปนสถานท่ี
รองรับและเพียงพอ
สำหรับการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของ
สวนสาธารณะหนองแค 
- เพ่ือความ

สะดวกสบายสงเสริม

และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการใชดำเนินกิจกรรม

ตางๆ 

- กอสรางโดม
อเนกประสงค
สวนสาธารณะหนองแค 
จำนวน ๑ แหง 
(รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณ)  

๓,๕00,000.- - - - - - จำนวน         
๑ แหง  

- มีสถานท่ีรองรับสำหรับ 
การจัดกิจกรรมตางๆ  
ของสวนสาธารณะหนองแค 
- สงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชดำเนิน
กิจกรรมตางๆ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
เพชรบูรณ 

 

 



๒๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๓ โครงการสราง 

สนามฟุตบอล 

(หญา)  

ขนาดมาตรฐาน 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใชเปนสถานท่ีใหประชาชน

และเยาวชนไดฝกซอมออก 

กำลังกาย และการจัดการแขงขัน

กีฬาฟุตบอล และรองรับการ

แขงขันในระดับตางๆ  

- สนามฟุตบอล (หญา) 

สวนสาธารณะหนองแค 

ขนาดกวาง ๖๘ เมตร  

ยาว ๑๐๕ เมตร จำนวน 

๑ แหง 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน         

สนาม

ฟุตบอล 

(หญา)  

- มีสนามฟุตบอล (หญา) 

แบบมาตรฐาน 

สวนสาธารณะหนองแค 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 

 

 



๒๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๔ โครงการกอสราง 

เสาไฟฟาสองสวาง

สนามฟุตบอล 

แบบมาตรฐาน 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ืออำนวยความสะดวก 

แกประชาชนในการออก 

กำลังกาย 

- เพ่ือใชในการแขงขันกีฬา

ฟุตบอล กรีฑาและอื่นๆ ท่ีได

มาตรฐาน 

- เสาไฟฟาสองสวาง 

จำนวน ๔ ตน 

- ๑๒,๖๕๙,๐๐๐.- - - - - จำนวน 

เสาไฟฟา 

สองสวาง 

- มีเสาไฟฟา 

สองสวางสำหรับอำนวย

ความสะดวกใหกับ

ประชาชนผูใชสนาม

ฟุตบอล 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 

 



๒๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๕ โครงการกอสราง 

โดมหลังคา สนาม 

ฟุตซอลพรอมไฟฟา

สองสวาง 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใชในการใหบริการ

ประชาชนในการออก

กำลังกาย 

- เพ่ือใชในการจัดการ

แขงขันกีฬา 

 

- โดมหลังคาสนาม 

ฟุตซอลพรอมไฟฟา 

สองสวางแบบมาตรฐาน

สวนสาธารณะ 

หนองแค กวาง ๒๕ 

เมตร ยาว ๔๒ เมตร 

จำนวน ๑ แหง 

- - - ๑,๘๕๐,๐๐๐.- - - จำนวนโดม

หลังคาสนาม

ฟุตซอลพรอม

ไฟฟาสองสวาง 

- มีโดมหลังคาสนาม 

ฟุตซอลพรอมไฟฟา 

สองสวางแบบมาตรฐาน

สำหรับใชในการออก

กำลังกายและแขงขัน

กีฬา ภายใน

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 



๒๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๖ โครงการ

เสริมสราง

ศักยภาพเมือง

แหงความ

ปลอดภัย 

- เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนในการสัญจรไป-มา  

ใหไดรับความสะดวกและปลอดภัย

ยิ่งขึ้น 

- เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน

เขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

- เพ่ือลดการใชกระแสไฟฟาให

นอยลง แตความสวางเพ่ิมมากขึ้น 

เปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 

- ติดต้ังไฟฟาแสง

สวางกิ่งเด่ียวสูง ๙.๐๐ 

เมตร โดมไฟถนน 

LED ขนาด ๑๕๐ 

วัตต บริเวณ 

- ถนนสามัคคีชัย 

(แยกทางเขา

โรงพยาบาลหลมสัก- 

ส่ีแยกสวางโฮเต็ล) 

 

๕,๕๖๖,๐๐๐.- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - ติดต้ังโคมไฟ

ถนนวัฒน 

กรรมไทย 

จำนวน ๑ ครั้ง 

- แกไขปญหาความ

เดือนรอนของประชาชน

ในการสัญจรไป-มา ให

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- รองรับการ

เจริญเติบโตและความ

เปนระเบียบเรียน

ภายในเขตเทศบาลเมือง

หลมสัก 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

 



๒๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือลดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในเวลา

กลางคืน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง

ใหทันสมัย 

 

- ถนนพิทักษ (ขางวัดศรีมงคล- 

หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล 

หลมสัก) 

- ซอยวจี ๑๑  

(ซอยไปรษณียเกา-รานลาบเปด

หลมสัก) 

- ซอยวจี ๑๓-ซอยวจี ๑๘ 

(รานขนมจีนเจแร-ซอยสิงห

สัมพันธ) 

 

      - ลดการใชกระแสไฟฟา 

ใหนอยลง แตความสวาง

เพ่ิมมากขึ้น เปนการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา 

- ลดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในเวลา

กลางคืน 

- ปรับปรุงระบบไฟฟาแสง

สวางใหทันสมัย 

 

 

 



๒๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๗ โครงการพัฒนา

เมืองหลมสัก 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัด

เพชรบูรณ 

- เพ่ือจัดสภาพแวดลอม

เมืองหลมสักท่ีดี มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  

ท่ีมีมาตรฐาน 

- เพ่ือพัฒนาเมืองหลมสัก

ใหเปนเมืองนาอยูเปน

ประตูสูการคาและการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 

- พัฒนาเมือง

หลมสัก  

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ    

ตามแบบแปลน 

๒๑,๔๓๙,๖๐๐.- ๒๑,๔๓๙,๖๐๐.- ๒๑,๔๓๙,๖๐๐.- ๒๑,๔๓๙,๖๐๐.- ๒๑,๔๓๙,๖๐๐.- - จำนวนกิจกรรม

ท่ีไดรับการพัฒนา

เมืองหลมสัก 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- เมืองหลมสัก 

มีสภาพแวดลอม

ท่ีดี ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ไดมาตรฐาน 

- เมืองหลมสัก

พัฒนาใหเปน

เมืองนาอยูเปน

ประตูสูการคา 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

 



๒๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน 

และสรางการพัฒนาท้ัง

ดานเศรษฐกิจและสังคม

ใหกับทองถิ่นรวมถึงการ

พัฒนาประเทศชาติใน

ภาพรวม 

       และการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 

- สามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสรางการ

พัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ

และสังคมใหกับทองถิ่น 

รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม 

 

 



๒๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๘ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยคชเสนีย ๖ 

- เพ่ือใหมีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขังถนน 

- กอสรางรางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน ๐.๓๕ 

เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 

ความยาวไมนอยกวา 

๒๑๐.๐๐ เมตร 

๑,๐๙๘,๐๐๐.- - - - - - จำนวน 

๑ แหง 

- มีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขัง

ถนน 

กรม

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 



๒๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๙ โครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- เพ่ือจัดสภาพ 

แวดลอมเมืองหลมสัก 

ท่ีดี มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ท่ีมีมาตรฐาน 

- เพ่ือพัฒนาเมือง 

หลมสักใหเปนเมือง 

นาอยู เปนประตู 

สูการคาและ 

-  พัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนเมือง

เทศบาล 

เมืองหลมสัก 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ  

ตามแบบแปลน  

- ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - จำนวนกิจกรรม 

การพัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนเมืองเทศบาล

เมืองหลมสัก 

อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ  

- เมืองหลมสัก 

มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการได

มาตรฐาน 

- เมืองหลมสักเปน

เมืองนาอยูเปนประตู 

สูการคาและ 

การทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 

กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

 



๒๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  การทองเท่ียว 

อยางยั่งยืน 

- เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชน และสราง 

การพัฒนา 

ท้ังดานเศรษฐกิจและ

สังคมใหกับทองถิ่น  

      
 

- ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหแก

ประชาชนและสราง

การพัฒนาท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคม

ใหกับทองถิ่น 

 

 

 



๒๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๐ โครงการกอสราง

ระบบปองกัน 

น้ำทวมภายในเขต

เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาน้ำทวม

ภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลอดภัย 

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

- กอสรางระบบ

ปองกันน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาลเมือง 

หลมสัก (รายละเอียด

ตามแบบประมาณ

การของกรมโยธา 

ธิการและผังเมือง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 

- - - ระบบปองกัน 

น้ำทวมภายในเขต

เทศบาล 

 

- มีระบบปองกัน

และแกไขปญหา          

น้ำทวมภายในเขต

เทศบาล                       

- ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สงผลใหคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น                       

  กรมโยธาธิการ 

   และผังเมือง 

 



๒๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๑ โครงการกอสรางเขื่อน

ปองกันตล่ิงริมแมน้ำ 

ปาสักตอจากสุดเขื่อน

เดิมจากสะพานรวมใจ 

พัฒนาไปทางทิศใต 

และตอจากสะพาน 

เทศบาลเมืองหลมสัก  

ตรงขามพิพิธภัณฑ 

หลมศักด์ิไปทางทิศใต 

- เพ่ือปองกัน 

และแกไขปญหา 

การกัดเซาะตล่ิงพัง

และน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาล  

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

- กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแม

น้ำปาสักตอจากสุดเขื่อนเดิมจาก

สะพานรวมใจพัฒนาไปทางทิศใต

และตอจากสะพานเทศบาลเมือง 

หลมสักตรงขามพิพิธภัณฑ 

หลมศักด์ิ ไปทางทิศใต

(รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง) 

- ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- - 

 

 

 

 

- - - เขื่อนปองกันตล่ิง 

ริมแมน้ำปาสัก 

ตอจากสุดเขื่อนเดิม 

จากสะพานรวมใจ 

พัฒนาไปทางทิศใต 

และตอจากสะพาน 

เทศบาลเมือง 

หลมสัก ตรงขาม

พิพิธภัณฑหลมศักด์ิ 

ไปทางทิศใต 

- มีเขื่อนปองกัน 

และแกไขปญหา 

การกัดเซาะตล่ิงพัง

และน้ำทวม ภายใน

เขตเทศบาล 

- ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 

ในชีวิตและ

ทรัพยสินสงผลให

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 กรมโยธาธิการ 

   และผังเมือง 

 



๒๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตล่ิง    

ริมแมน้ำปาสัก 

ชุมชนศรีบุญเรือง 

ระยะท่ี ๒  

- เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหา 

การกัดเซาะตล่ิงพัง

และน้ำทวมภายในเขต

เทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน                       

- กอสรางเขื่อนปองกัน

ตล่ิงริมแมน้ำปาสักชุมชน

ศรีบุญเรือง ระยะท่ี ๒ 

(รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการของ

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง)  

- ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - เขื่อนปองกันตล่ิง

ริมแมน้ำปาสักชุมชน

ศรีบุญเรือง  

- มีเขื่อนปองกัน

และแกไขปญหา

การกัดเซาะตล่ิงพัง

และน้ำทวมภายใน

เขตเทศบาล                       

- ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน สงผลให

คุณภาพชีวิตดีขึ้น                       

  กรมโยธาธิการ 

   และผังเมือง 

 



๒๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๓ โครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตล่ิง    

ริมแมน้ำปาสัก  

ชุมชนทากกโพธ์ิ- 

ตาลเด่ียว ระยะท่ี ๒  

- เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาการ 

กัดเซาะตล่ิงพังและ 

น้ำทวมภายในเขต

เทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน                       

- กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง 

ริมแมน้ำปาสักชุมชนทากก

โพธ์ิ-ตาลเด่ียว ระยะท่ี ๒ 

(รายละเอียดตามแบบ 

และประมาณการของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง)  

- ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - เขื่อนปองกันตล่ิง

ริมแมน้ำปาสัก

ชุมชนทากกโพธ์ิ-

ตาลเด่ียว  

- มีเขื่อนปองกันและ

แกไขปญหาการ 

กัดเซาะตล่ิงพังและ 

น้ำทวมภายในเขต

เทศบาล                       

- ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน สงผล

ใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น                       

กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

 

 



๒๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๔ โครงการติดต้ัง

ระบบไฟฟา 

สองสวางเทศบาล

เมืองหลมสัก  

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟา 

สองสวางใหทันสมัย แกปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน

ในการสัญจรไป-มาใหไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ยิ่งขึ้น   

- เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต

และความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในเขตเทศบาล

เมืองหลมสัก 

- ติดต้ังระบบไฟฟาสอง

สวาง LED ถนนภายใน

เขตเทศบาล  

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - ติดต้ังระบบไฟฟา

สองสวาง LED 

ภายในเขตเทศบาล 

- มีระบบไฟฟา

สองสวางท่ี

ทันสมัย แกไข

ปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนในการ

สัญจรไป-มา 

 ใหไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  กรมโยธาธิการ 

   และผังเมือง 

 



๒๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือลดการใชกระแสไฟฟาให

นอยลง แตความสวางเพ่ิมมาก

ขึ้น เปนการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา                     

       - รองรับการ

เจริญเติบโตและ

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายใน

เขตเทศบาลเมือง

หลมสัก                       

    

 

 

 



๒๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๕ โครงการกอสราง

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล.  

ตรอกศรีบุญเรือง  

- เพ่ือใหมี 

รางระบายน้ำปองกัน

น้ำทวมขังถนน                       

- กอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. กวางภายใน 

๐.๓๕ เมตร  

ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 

ยาวรวมสองฝง 

ไมนอยกวา ๑,๐๘๐.๐๐ 

เมตร  

- ๕,๕๑๔,๑๐๐.- - - - - รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล.  

ตรอกศรีบุญเรือง 

- มีรางระบายน้ำ

ปองกันน้ำทวมขัง

ถนน                       

กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

 

 



๒๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมภิาค และหมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยัเติบโตไดอยางยัง่ยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๖ สรางหลักประกันเร่ืองน้ำและการสุขาภิบาล ใหมกีารจดัการอยางยั่งยืนและมีสภาพพรอมใช สำหรับทุกคน เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  

    สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม และประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลยทุธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๖ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอยตรงขาม

ซอยมิตรสามัคคี-

ตรอกศรีบุญเรือง  

- เพ่ือใหมี 

รางระบายน้ำ

ปองกัน 

น้ำทวมขัง

ถนน                       

- กอสราง 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

กวางภายใน ๐.๓๕ เมตร  

ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร  

ยาวรวมสองฝงไมนอย

กวา ๒๓๕.๐๐ เมตร  

- ๑,๑๙๙,๙๐๐.- - - - - รางระบายน้ำ  

ค.ส.ล. ซอย 

ตรงขามซอยมิตร

สามัคคี-ตรอก 

ศรีบุญเรือง 

- มีราง 

ระบายน้ำ

ปองกัน 

น้ำทวมขัง

ถนน                       

กรมโยธา 

ธิการ 

และผังเมือง 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓๖ โครงการ ๖๘๗,๙๑๓,๖๐๐.- ๗๘๔,๔๑๘,๖๐๐.- ๑๘๓,๗๖๕,๖๐๐.- ๑๘๒,๓๖๙,๖๐๐.- ๑๘๑,๗๗๙,๖๐๐.- - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  

จำนวน ๓๖ โครงการ 

๖๘๗,๙๑๓,๖๐๐.- ๗๘๔,๔๑๘,๖๐๐.- ๑๘๓,๗๖๕,๖๐๐.- ๑๘๒,๓๖๙,๖๐๐.- ๑๘๑,๗๗๙,๖๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวน ๓๖ โครงการ ๖๘๗,๙๑๓,๖๐๐.- ๗๘๔,๔๑๘,๖๐๐.- ๑๘๓,๗๖๕,๖๐๐.- ๑๘๒,๓๖๙,๖๐๐.- ๑๘๑,๗๗๙,๖๐๐.- - 

 



๒๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ 

ประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียว 

จัดทำปาย

ประชาสัมพันธ 

เอกสารส่ิงพิมพ 

ส่ือตามแหลง

ชุมชนสำคัญ 

- เพ่ือประชาสัมพันธ 

แหลงทองเท่ียวของ

อำเภอหลมสัก  

- เพ่ืออำนวย 

ความสะดวก 

แกนักทองเท่ียว  

- เพ่ือสงเสริมการ 

มีสวนรวมของชุมชน

ในการเปนเจาบาน 

ท่ีดี  

- จัดทำซุมปายขอมูล

ชุมชน ๑๑ ชุมชน 

- จัดทำแผนท่ีแหลงเรียนรู

ชุมชน 

- จัดทำหนังสือ

ประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียว 

- จัดทำภาพจำลองเสมือน

จริงสถานท่ีทองเท่ียว

รูปแบบ ๓ มิติ  

๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวนส่ือ

ประชาสัมพันธ 

ท่ีจัดทำ  

- มีส่ือ 

ประชา 

สัมพันธ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการเสนห

เสนทางหมูบาน

วัฒนธรรมเพ่ือ

การทองเท่ียว 

(ทองเท่ียววิถี 

ไทหลม  

ชมวัฒนธรรม

ทองถิ่น) 

- เพ่ือสงเสริมนโยบาย

การทองเท่ียววิถีไทย

ของรัฐบาล  

- เพ่ือสรางรายได

ใหกับประชาช 

นในทองถิ่น  

- เพ่ือเผยแพรเสนทาง

ทางวัฒนธรรมของ

อำเภอหลมสัก 

- ฝกอบรมเพ่ือพัฒนา 

ตอยอดผลิตภัณฑของดี 

ในชุมชน พรอมผลิตตนแบบ 

- จัดทำแผนพับเสนทางการ

ทองเท่ียวหมูบานวัฒนธรรม 

- จัดทำแอพพลิเคชั่นบน

ระบบมือถือสำหรับเสนทาง

ทองเท่ียวหมูบานวัฒนธรรม 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน

นักทองเท่ียว

เพ่ิมขึ้น  

- จำนวน 

ผูเขา

ฝกอบรม

เพ่ือตอยอด

ของดี 

ในชุมชน 

- มีการฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑของดี 

ในชุมชน  

- มีส่ือในรูปแบบ

ของแผนพับ  

และแอพพลิเคชั่น  

- มีการจัดเทศกาล  

“ของดี วิถี 

ไทหลม” 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการ

ทองเท่ียว 

วิถีชีวิตใหม 

(New 

Normal) 

- เพ่ือบูรณาการ  

การทองเท่ียว 

ของตำบล 

หลมสักกับตำบล

ใกลเคียง       

โดยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรม       

ท่ีทันสมัยมาปรับ

ใชในแตละแหลง

ทองเท่ียว 

- จัดทำเสนทางการ

ทองเท่ียวของตำบลหลม

สักกับตำบลใกลเคียง 

- นำส่ือและนวัตกรรมใหม

มาใชในแหลงทองเท่ียว 

เชน   Social Network, 

Application  

(AR Code) ๓D 

Animation เปนตน 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวนเสนทางการ

ทองเท่ียว 

- จำนวนแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีการใชส่ือ

และนวัตกรรมใหมๆ 

- ความพึงพอใจของ 

ผูเขามาเท่ียวชม

เสนทางการทองเท่ียว 

รอยละ ๙๐ 

- ตำบลหลมสัก  

และตำบลใกลเคียง 

มีการบูรณาการ 

การทองเท่ียว

รวมกัน 

- แหลงทองเท่ียว 

มีนวัตกรรมใหมๆ 

เกิดขึ้น  

- มีเสนทางการ

ทองเท่ียวเกิดขึ้น 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว
จังหวัด
เพชรบูรณ      
(ถนนคนเดิน
ไทหลม) 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเท่ียว
ของจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหเปนท่ีรูจัก 
อยางตอเน่ืองและ
แพรหลาย             
- เพ่ือสงเสริม 
ใหจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวดาน 
สันทนาการ  
และแหลงพักผอนหยอน
ใจของประชาชน 

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเท่ียว  

๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน
การจัด
กิจกรรม  

- มีการพัฒนาการจัด
กิจกรรมและรูปแบบการ
จัดงาน เพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียว                
- ประชาชนมีรายได
จำหนายสินคาจากการ
ทองเท่ียว                     
- มีการประชา 
สัมพันธสถานท่ีทองเท่ียว

ใหกับนักทองเท่ียวชาว

ไทยและชาวตางประเทศ               

สำนัก

งบประมาณ 



๒๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  

และนักทองเท่ียว                    

- เพ่ืออนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีดำรงไว

ซ่ึงความเปน

เอกลักษณด้ังเดิม

ของชุมชน          

- เพ่ือกระตุน

ภาวะเศรษฐกิจ

และสรางรายได

ใหกับชุมชน 

 

     

 

- มีการอนุรักษ

ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

คนหลมสัก 

 

 



๒๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการ

สงเสริม 

การทองเท่ียว

จังหวัด

เพชรบูรณ       

- เพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียว

ของอำเภอ 

หลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ 

- จัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเท่ียวของ

อำเภอหลมสัก 

จำนวน ๑ ครั้งตอป 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

- จำนวนการจัด

กิจกรรม ๑ ครั้ง 

ตอป 

- มีนักทองเท่ียว

ชาวไทยและชาว

ตางประเทศ 

มาทองเท่ียว

สถานท่ีทองเท่ียว

ของอำเภอ 

หลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ  

เพ่ิมมากขึ้น  

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

เพชรบูรณ  

 

 



๒๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการจัด

งานตลาด

ริมน้ำไทหลม

สวนสาธารณะ 

หนองแค  

- เพ่ือใหเกิดกิจกรรมพัฒนา

และสงเสริมการทองเท่ียวใน

รูปแบบใหมๆ และมีกิจกรรม

สงเสริมการทองเท่ียหมุนเวียน 

ตลอดท้ังปในสวนสาธารณะ

หนองแค 

- จัดกิจกรรมการ

แสดงในตลาดริมน้ำ

ไทหลม

สวนสาธารณะ

หนองแค 

ทุกวันอาทิตย  

- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- - จำนวน

กิจกรรม 

ท่ีจัดแสดง 

- ตลาดริมน้ำไทหลม  

สวนสาธารณะ 

หนองแคเปนท่ีรูจัก

อยางแพรหลาย ทำให

มีจำนวนักทองเท่ียว

เพ่ิมมากขึ้น สงผล 

ใหประชาชนมีรายได 

เพ่ิมมากขึ้น                       

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๖ โครงการ ๑๑,๗๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- - 

 

 



๒๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

ปรับปรุง 

ภูมิทัศนและ

กอสราง

ศูนยบริการ

นักทองเท่ียว  

- เพ่ือสงเสริมศูนย 

บริการนักทองเท่ียว 

- เพ่ือปรับปรุง 

ภูมิทัศนรอบ

ศูนยบริการ

นักทองเท่ียวใหมี

ความสวยงาม  

สรางความประทับใจ 

ใหแกนักทองเท่ียว 

- กอสรางอาคาร

และตกแตงภายใน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน 

ดานนอกอาคาร 

- นำเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใหบริการ

ในศูนยบริการ

นักทองเท่ียว 

๘,๕๐๐,๐๐๐.- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จำนวนศูนย 

บริการนักทองเท่ียว  

๑ แหง 

- มีศูนยบริการ

นักทองเท่ียว 

เพ่ืออำนวยความสะดวก

แกนักทองเท่ียวท่ีเขามา

เท่ียวชมแหลงทองเท่ียว 

ในเขตเทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- นักทองเท่ียวเกิดความ

ประทับใจ  

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ ๘,๕๐๐,๐๐๐.- - - - - - 

 



๒๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๓) แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการสวน

พฤกษศาสตรเพ่ือการ

เรียนรู  

- เพ่ือรวบรวมปลูกพรรณไม

ทองถิ่น,ตางถิ่น ท่ีมีคาทาง

เศรษฐกิจ พืชหายาก และใกล 

สูญพันธุ เพ่ือการอนุรักษ 

และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

- เพ่ือเปนสถานศึกษาพรรณไม 

ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปน

สถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรม

นันทนาการ พักผอนหยอนใจ  

- สวนพฤกษศาสตร 

ท่ีรวบรวมปลูกพรรณไม

ทองถิ่น,ตางถิ่น ท่ีมีคาทาง

เศรษฐกิจ พืชหายากและ

ใกลสูญพันธุ เพ่ือการ

อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

ในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 

หนองแค 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน 

๑ แหง 

- พรรณไมทองถิ่น,ตางถิ่นท่ีมีคา

ทางเศรษฐกิจพืชหายาก และใกล

สูญพันธุไดรับการอนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

- เปนสถานศึกษาพรรณไม 

ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปน

สถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรม

นันทนาการ พักผอนหยอนใจ 

สงเสริมการทองเท่ียว และให 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 



๒๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที ่๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยนื 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสรรคมูลคาเพิ่ม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

๒.๑ กลยทุธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว ภูมิทัศน และประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

(๓) แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
  

สงเสริมการทองเท่ียว และให

ความรูโดยเฉพาะทางดาน

พฤกษศาสตร 

- เพ่ือปลูกฝงและกลมเกลาจิตใจ 

รวมท้ังใหความรูแก เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ใหตระหนักถึง

คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 

       
ความรูโดยเฉพาะทางดาน

พฤกษศาสตร 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน

ตระหนักถึงคุณคา 

ของทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะพรรณไมทองถิ่น 

 

 

รวมแผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - 

รวมกลยุทธสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศน 

และประชาสัมพันธการทองเท่ียว จำนวน ๘ โครงการ 

๔๐,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการทองเท่ียว จำนวน ๘ โครงการ ๔๐,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- - 



๒๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน   

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

หองเรียน  

อัจฉริยะ

สำหรับ

โรงเรียน    

ในสังกัด

เทศบาลเมือง

หลมสัก 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ทางการศึกษา โดยใช

เทคโนโลยีในการ

เสริมสรางองคความรู 

และพัฒนาทักษะของเด็ก

ใหสอดคลองกับการ

พัฒนาศักยภาพคน 

และยกระดับคุณภาพ 

การเรียนรูใหมีคุณภาพ

และเทาเทียม 

- จัดซ้ือครุภัณฑทางการ

ศึกษาเพ่ือจัดทำหองเรียน

อัจฉริยะสำหรับโรงเรียน

ในสังกัดโรงเรียนละ  

๑ หอง รวม ๕ โรงเรียน 

ดังน้ี 

(๑) โรงเรียนเทศบาลบาน  

ศรีมงคล  

(๒) โรงเรียนเทศบาลบาน

สักงอย  

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 

 

- จำนวน

หองเรียน    

อัจฉริยะ 

- นักเรียน/

นักศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลไดเขาถึง

เทคโนโลยีซ่ึงจะเปน

การเสริมสรางและ

พัฒนาทักษะการ

เรียนรูใหมีคุณภาพ

เทาเทียมอยางมี

มาตรฐาน 

สำนัก

งบประมาณ 



๒๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน   

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  อยางมีมาตรฐาน (๓) โรงเรียนเทศบาลวัด

ประชุมคงคาราม 

(๔) โรงเรียนอนุบาลบาน

ศรีมงคล 

(๕) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

        

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน   

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการ 

ชุดอุปกรณ

สำหรับหองเรียน 

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

- เพ่ือเปนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา

ระดับปฐมวัยโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เพ่ือเปนกรอบแนวทาง

ในการสงเสริมพัฒนา 

กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับปฐมวัย 

- ชุดอุปกรณสำหรับหองเรียน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV 

จำนวน ๒ ชุด ตอป   

ป ๒๕๖๖                             (

๑) โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย  

(๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรี

มงคล  

๖๑,๔๐๐.- ๖๑,๔๐๐.- - - - - จำนวนชุดอุปกรณ 

DLTV 

- เด็กปฐมวัย 

ในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV สงผลใหการ

เรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน   

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

   ป ๒๕๖๗  

(๑) โรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล  

(๒) โรงเรียนเทศบาลวัด

ประชุมคงคาราม 

        

 

 

 

 

 



๒๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๑) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  ท่ี

จะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการสงเสริม

การเรียนรู 

เด็กปฐมวัย 

ทองถิ่นไทย 

ผานการเลน 

- เพ่ือใหเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

มีพัฒนาการสมบูรณ   

ตามวัยครบ ๔ ดาน 

คือดานรางกาย 

อารมณ สังคม และ

สติปญญาผานการเลน

สนามเด็กเลน 

สรางปญญา 

- สนามเด็กเลน    

สรางปญญา จำนวน 

๓ แหง ดังน้ี 

(๑) ศูนยพัฒนา     

เด็กเล็กบานศรีมงคล 

(๒) ศูนยพัฒนา     

เด็กเล็กบานสักงอย 

(๓) ศูนยพัฒนา     

เด็กเล็กน้ำพุง 

๕๑๐,๐๐๐.- ๕๑๐,๐๐๐.- ๕๑๐,๐๐๐.- ๕๑๐,๐๐๐.- ๕๑๐,๐๐๐.- - จำนวน

สนาม  เด็ก

เลนสราง

ปญญา 

- เด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก     

ไดพัฒนา

ทักษะตามวัย

ครบ ๔ ดาน 

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ ๓,๐๗๑,๔๐๐.- ๓,๐๗๑,๔๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- - 



๒๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสรางอาคาร

เรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน 

แบบตอกเสาเข็ม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

ตำบลวัดปา อำเภอ 

หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

- เพ่ือใหการดำเนินกิจการ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มีประสิทธิภาพจัดการเรียน 

การสอนไดอยางเหมาะสม  

- อาคารเรียน ๓ ช้ัน 

๑๒ หองเรียน 

จำนวน ๑ หลัง 

๑๒,๖๑๒,๐๐๐.- - - - - - อาคารเรียน 

๓ ชั้น ๑๒ 

หองเรียน 

- มีอาคารเรียนเพียงพอ

สำหรับใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ของนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 

 



๒๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

    แหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๔ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุน 

   ตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๑ กลยทุธพัฒนาระบบการศึกษา 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

 ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการกอสรางอาคารเรียน 

๔ ช้ัน ๑๒ หองเรียน  

แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก 

ตำบลวัดปา อำเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- เพ่ือใหการดำเนิน

กิจการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

มีประสิทธิภาพ 

จัดการเรียน 

การสอนไดอยาง

เหมาะสม 

- อาคารเรียน 

๔ ช้ัน  

๑๒ หองเรียน 

จำนวน ๑ หลัง 

๑๐,๑๕๙,๙๐๐.- - - - - - อาคารเรียน 

๔ ชั้น 

๑๒ 

หองเรียน 

- มีอาคารเรียน

เพียงพอสำหรับ 

ใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน

ของนักศึกษา

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เทศบาลหลมสัก 

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ โครงการ ๒๒,๗๗๑,๙๐๐.- - - - - - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ ๒๕,๘๔๓,๓๐๐.- ๓,๐๗๑,๔๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- ๓,๐๑๐,๐๐๐.- - 



๒๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๓ สรางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกชวงวัย และเปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๒ กลยทุธพัฒนาระบบสาธารณสขุและสุขาภิบาล 

(๑) แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือ

รถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค 

- เพ่ือใหมีรถบรรทุกน้ำ

ใชในการลางถนนและ

ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลเพียงพอ 

แกความตองการ 

- จัดซ้ือรถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค ขนาด  

๖ ลอ บรรจุน้ำ 

ไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร  

จำนวน ๑ คัน 

- - ๓,๕๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวน

รถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค 

ขนาด ๖ ลอ 

จำนวน ๑ คัน  

- มีรถใชในการ

ลางถนนและ

ตลาดสดภายใน

เขตเทศบาล

เพียงพอแกความ

ตองการ 

 

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานการพาณิชย จำนวน ๑ โครงการ - - ๓,๕๐๐,๐๐๐.- - - - 

รวมกลยุทธพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาล จำนวน ๑ โครงการ - - ๓,๕๐๐,๐๐๐.- - - - 

 



๒๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการขยะ 

มูลฝอย สถานท่ีกำจัดขยะ

มูลฝอย เทศบาลเมือง 

หลมสัก 

- เพ่ือใหมีเครื่องจักร 

ในการคัดแยกปรมิาณ

ขยะท่ีจะนำไปสูสถานท่ี

กำจัดขยะขั้นสุดทาย

ลดลงอยางตอเน่ือง 

- ระบบคัดแยกขยะ

ชุมชน จำนวน ๑ ชุด  

- ระบบลางพลาสติก        

จำนวน ๑ ไลน                           

- - 
 

 ๘,๒๐๐,๐๐๐.- 

 

- 
 

- - จำนวนระบบ 

คัดแยกขยะ  

๑ ชุด 

- จำนวนระบบ 

ลางพลาสติก  

๑ ไลน 

- มีเครื่องจักรในการ

คัดแยกขยะ ทำให

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอย 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 

 



๒๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดซ้ือ 

รถตักลอยาง  

ขนาด ๑๕๐ 

แรงมา 

 

- เพ่ือใชในการตักขยะ 

มูลฝอยในสถานท่ี 

กำจัดขยะมูลฝอย  

ของเทศบาลเมืองหลมสัก 

- รถตักลอยาง ขนาด 

๑๕๐ แรงมา  

ชนิดขับเคล่ือน 

ดวยตนเองพรอมติดต้ัง 

บุงกี๋ แบบใชงานตัก 

เครื่องยนตดีเซล ๔ 

จังหวะ จำนวน ๑ คัน 

- ๔,๗๔๐,๐๐๐.- - - - - จำนวนรถตัก

ลอยาง ขนาด 

๑๕๐ แรงมา 

- ไมมีขยะตกคางในบริเวณ 

ลานสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลเมืองหลมสัก สงผล

ใหการบริหารจัดการขยะเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ                       

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานเคหะชุมชน จำนวน ๒ โครงการ - ๔,๗๔๐,๐๐๐.- ๘,๒๐๐,๐๐๐.- - - - 

 

 

 



๒๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสรางรั้ว

และประตูสถานท่ี

กำจัดขยะเทศบาล

เมืองหลมสัก 

- เพ่ือกอสรางรั้วและประตู

สถานท่ีกำจัดขยะเทศบาล

เมืองหลมสักใหถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาล 

- กอสรางรั้วและประตูสถานท่ี

กำจัดขยะเทศบาลเมืองหลมสัก

ดานขางและดานหลัง 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-  - - - - - จำนวนรั้ว

และประตู 

- สถานท่ีกำจัดขยะ

เทศบาลเมือง 

หลมสักมีการกำจัด

ขยะท่ีถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

๒ โครงการปรับปรุง

และพัฒนาสถานท่ี

กำจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสุขภาวะ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี         

  

- ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีกำจัด

ขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนการ

ปรับปรุงและ

พัฒนา  

๑ ครั้ง ตอป 

 

- ประชาชน               

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 



๒๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๓ กลยทุธบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

  - เพ่ือคัดแยกขยะใหเปนระบบ

และลดปริมาณขยะท่ีมีการ

ลักลอบนำมาท้ิง 

- เพ่ือปองกันอัคคีภัยท่ีเกิดขึ้น

ในบริเวณท่ีท้ิงขยะ      

         

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ โครงการ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- - - - 

รวมกลยุทธบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม จำนวน ๔ โครงการ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๗๔๐,๐๐๐.- ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.- - - - 

 

 



๒๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ
กอสราง
อาคารศูนย
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
อาชีพ
ผูสูงอาย ุ 

- เพ่ือสงเสริม 
ใหผูสูงอายุมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
และใหเครือขาย
ดานผูสูงอาย ุ
มีสถานท่ีในการ
จัดบริการใหกับ
ผูสูงอาย ุ

- กอสรางอาคาร ๑ ช้ัน 
จำนวน ๑ หลัง  
ขนาดกวาง ๑๒ เมตร
ขนาดยาว ๑๘ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง 
หลมสัก 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน 
อาคาร 

- ผูสูงอายุมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมรวมกันและ 
มีการจัดบริการใหกับ
ผูสูงอายุ สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุท่ีดีขึ้น 

สำนักงบประมาณ 

 



๒๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

    และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เปาหมายที ่๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมคีวามครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

    และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยติุธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต และยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

   จัดการบานเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๔ กลยทุธสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม 

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน  

 ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ          

หอกระจายขาว 

(เสียงตามสาย/   

ไรสาย) 

- เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ของราชการท่ีถูกตองเปนจริงและทันเวลา

ใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ  

- เพ่ือสรางการส่ือสาร 

และความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน

ราชการกับประชาชนในทองถิ่น 

- ติดต้ังลำโพง 

เสียงตามสาย 

จำนวน  

๑๗ จุดตอป 

๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- - จำนวนจุด

ติดต้ังลำโพง

เสียงตามสาย    

ปละ ๑๗ จุด 

- ประชาชน 

ในเขตเทศบาล

หลมสัก  

ไดรับรูขอมูล

ขาวสาร 

อยางท่ัวถึง 

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ โครงการ ๒,๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- - 

รวมกลยุทธสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม จำนวน ๒ โครงการ ๒,๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- - 



๒๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๑) แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือ 

พรอมติดต้ังเครื่องเลน 

สนามพ้ืนยาง 

กันกระแทกและ 

โดมผาใบแรงดึงสูง 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 

มีพัฒนาการตามวัยและ

มีสถานท่ีพักผอน 

- สนามเด็กเลน 

ประกอบดวย หลังคาผาใบ

แรงดึงสูง เครื่องเลนสำหรับ

เด็ก พ้ืนกันกระแทก และ

ไฟฟาสองสวาง 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - จำนวนหลังคา

ผาใบแรงดึงสูง

จำนวนเครื่องเลน

สำหรับเด็ก

จำนวนพ้ืนกัน

กระแทก และ

จำนวนไฟฟา 

สองสวาง 

- มีสนามเด็กเลน 

สำหรับเด็ก 

องคการบริหาร 

สวนจังหวัดเพชรบูรณ 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ โครงการ - ๖,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - 

 

 



๒๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสราง

อาคารโรงยิม 

พรอมสระวายน้ำ

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใชในการใหบริการ

ประชาชนในการ 

ออกกำลังกาย 

- เพ่ือใชในการจัดการ

แขงขันกีฬา 

- อาคารโรงยิมพรอม

สระวายน้ำแบบ

มาตรฐาน กวาง ๑๒.๕ 

เมตร ยาว ๒๕ เมตร  

๔ ลู จำนวน ๑ แหง 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน

อาคารโรงยิม

พรอมสระ

วายน้ำ 

- มีอาคารโรงยิมพรอม

สระวายน้ำแบบ

มาตรฐานสำหรับใชใน

การออกกำลังกายและ

จัดการแขงขันกีฬา 

กรมพลศึกษา 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการกอสราง 

ลานกีฬาสเก็ตบอรด

แบบมาตรฐาน 

พรอมไฟฟาสองสวาง 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใหประชาชนและ

เยาวชนมีลานกีฬาสำหรับ

เลนสเก็ตบอรด และรองรับ

การแขงขันในระดับตางๆ 

- เพ่ือเปนการอำนวยความ

สะดวกใหกับเยาวชนและ

ประชาชนในการออก 

กำลังกาย และมีแสงสวาง

เพียงพอ 

- สรางลานกีฬาสเก็ตบอรด

แบบมาตรฐานพรอมไฟฟา

สองสวาง สวนสาธารณะ

หนองแค จำนวน ๑ แหง 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนลาน

กีฬาสเก็ตบอรด

แบบมาตรฐาน

พรอมไฟฟา 

สองสวาง 

- มีลานกีฬาสเก็ต

บอรดแบบมาตรฐาน

พรอมไฟฟาสองสวาง 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 



๒๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการกอสราง 

สระวายน้ำ 

พรอมหลังคา 

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใชในการใหบริการ

ประชาชนในการออก

กำลังกาย 

- เพ่ือใชในการจัดการ

แขงขันกีฬา  

- สระวายน้ำพรอม

หลังคาแบบมาตรฐาน 

สวนสาธารณะ 

หนองแค ๔ ชอง  

ยาว ๒๕ เมตร 

จำนวน ๑ แหง 

- - - ๑๗,๔๐๐,๘๐๐.- - - จำนวน 

สระวายน้ำ

พรอมหลังคา 

- มีสระวายน้ำ 

พรอมหลังคา 

แบบมาตรฐานสำหรับใช

ในการออกกำลังกาย

และแขงขันกีฬา 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๕ กลยทุธสงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการกอสราง 

สนามฟุตบอล 

หญาเทียม พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย 

ใหเยาวชนและประชาชน 

- เพ่ือใชเปนสนามในการจัด 

การแขงขันกีฬา 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ

หนองแคใหสวยงามยิ่งขึ้น 

- เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

- มีสนามหญาเทียม

สำหรับการออก

กำลังกายและ

จัดการแขงขันกีฬา 

เปนสถานท่ีพักผอน

หยอนใจพรอมภูมิ

ทัศนท่ีสวยงาม 

๙,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - จำนวน 

สนาม

ฟุตบอล 

หญาเทียม

พรอมการ

ปรับปรุง 

ภูมิทัศน 

- มีสนาม

ฟุตบอล 

หญาเทียม

พรอม 

ภูมิทัศน 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๔ โครงการ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๗,๔๐๐,๘๐๐.- - - 

รวมกลยุทธสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๕ โครงการ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๗,๔๐๐,๘๐๐.- - - 

 

 



๒๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ

จัดซ้ือรถยนต

ดับเพลิง 

- เพ่ือใหมี

รถยนตดับเพลิง

ใชงานปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

- จัดซ้ือรถยนตดับเพลิงแบบอเนกประสงค 

ชนิดถังน้ำ ถังโฟมในตัว ชนิด ๑๐ ลอ 

เครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา ๒๔๐ แรงมา 

ความจุน้ำไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ลิตร  

ถังบรรจุโฟมไมนอยกวา ๕๐๐ ลิตร จำนวน 

๑ คัน 

- - - ๖,๕๐๐,๐๐๐.- - - จำนวนรถยนต

ดับเพลิง 

 

- มีรถยนตดับเพลิง

ท่ีทันสมัยใชในงาน

ปองกันฯ 

สำนัก

งบประมาณ 

 

 

 



๒๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดซ้ือ

รถยนตบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง 

แบบ

อเนกประสงค 

- เพ่ือใหมีรถยนตบรรทุก

น้ำดับเพลิงแบบ

อเนกประสงค 

ใชในงานปองกันฯ 

- จัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ำดับเพลิง

แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด  

๑๐ ลอ เครื่องยนตดีเซล  

มีกำลังสูงสุดไมนอยกวา ๒๔๐ 

แรงมา ขนาดความจุถังน้ำ  

ไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ลิตร  

ถังบรรจุน้ำยาโฟมไมนอยกวา 

๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน 

- - ๕,๒๐๐,๐๐๐.- - - - จำนวนรถยนต

บรรทุกน้ำ

ดับเพลิงแบบ 

อเนกประสงค  

๑ คัน  

- ทำใหมี

รถยนตบรรทุก

น้ำดับเพลิง

แบบ

อเนกประสงค

เพียงพอแก

ความตองการ 

สำนัก

งบประมาณ 

 



๒๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือ 

ระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดพรอมติดต้ัง 

ภายในเขตเทศบาล

เมืองหลมสัก 

- เพ่ือติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด

เพ่ิมเติมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีจุดเส่ียง

ภายในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก 

ในการบรรเทาความเดือดรอน

พัฒนาคุณภาพชีวิต และสราง

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

- ติดต้ังกลองโทรทัศน

วงจรปดเพ่ิมเติม 

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

จุดเส่ียงภายในเขต

เทศบาลเมืองหลมสัก 

จำนวน ๕๐ ชุด 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน  

๕๐ ชุด 

- มีกลองโทรทัศนวงจรปด

เพ่ิมเติมใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

จุดเส่ียงภายในเขตเทศบาล

เมืองหลมสักบรรเทา 

ความเดือดรอน พัฒนา

คุณภาพชีวิต และสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 



๒๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการติดต้ัง

กลองวงจรปด

รอบบริเวณ

สวนสาธารณะ 

หนองแค 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เพ่ือชวยในการติดตาม

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว 

- เพ่ือนำขอมูลไปใช 

เปนพยานหลักฐานประกอบ 

การพิจารณาคดี 

- กลองวงจรปด 

จำนวน ๒๐ ชุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - จำนวน  

กลองวงจรปด 

- มีกลองวงจร

ปดสำหรับ

ชวยติดตาม

เหตุการณ

ตางๆ  

ท่ีเกิดขึ้น 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เพชรบูรณ 

 



๒๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการ

จัดซ้ือ

รถบรรทุก 

(ดีเซล)  

ขนาด ๖ ตัน 

๖ ลอ แบบ

บรรทุกน้ำ  

- เพ่ือใชในการ

ดับเพลิงภายใน

เขตเทศบาลและ

พ้ืนท่ีใกลเคียง 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน 

๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ 

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ำจุน้ำได

ไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร  

จำนวน ๑ คัน  

-  ๒,๕๖๓,๐๐๐.- - - - - จำนวนรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด  

๖ ตัน ๖ ลอ  

แบบบรรทุกน้ำ 

- ประชาชน 

ในเขตเทศบาล  

มีความปลอดภัย

ในชีวิต 

และทรัพยสิน 

สำนัก

งบประมาณ 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๕ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๖๓,๐๐๐.- ๕,๒๐๐,๐๐๐.- ๖,๕๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - 

 



๒๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองหลมสัก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพืน้ที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และหมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

    ภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม เปาหมายที่ ๑๑ ทำใหเมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

   ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม 

   ในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงอยางเทาเทียม 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

 ๓.๖ กลยทุธปองกันสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรยีบรอยของชมุชน 

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา      

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสราง 
ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

- เพ่ือใหมีอาคาร 
ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อยูในท่ีเดียวกัน 

- กอสรางอาคาร  
ค.ส.ล. สองช้ัน ตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 
จำนวน ๑ แหง 

๖,000,000.- - - - - - จำนวน
อาคาร 
ศูนย
ปองกัน 

- ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อยูในท่ีเดียวกันและ
อยูใกลยานชุมชน 

สำนัก
งบประมาณ 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - 

รวมกลยุทธปองกนสาธารณภัย ความมั่นคง และความสงบเรียบรอย 

ของชุมชน จำนวน ๖ โครงการ 

๗,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๖๓,๐๐๐.- ๕,๒๐๐,๐๐๐.- ๖,๕๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม  

จำนวน ๒๓ โครงการ 

๗๐,๓๓๖,๓๐๐.- ๑๖,๘๖๗,๔๐๐.- ๒๗,๔๐๓,๐๐๐.- ๒๗,๔๐๓,๘๐๐.- ๖,๕๐๓,๐๐๐.- - 

 



 

 

 

 
ภาคผนวก   

  

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
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