สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จานวน 240,435,800 บาท โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ งบประมาณ
ร้อยละ
บริหารจัดการน้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
20
38,114,000 15.85%
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ภาคการเกษตร
3
9,195,000 3.82%
สิ น ค้ าข้ า วแบบพึ่ ง พาตนเองและการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
74
168,524,500 72.17%
พอเพียง
พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1
1,157,500 0.48%
สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การรั ก ษาความมั่ น คง ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
5
9,444,800 3.93%
ทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1
9,000,000 3.74%
รวม
104
235,435,800 100%
แยกตามผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
การบริหารจัดการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

จานวน
โครงการ
66
6
26
5
1
104

งบประมาณ
153,622,000
17,969,100
45,508,700
9,336,000
9,000,000
235,435,800

สาหรับรายละเอียดกิจกรรมสาคัญของแต่ละโครงการ โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
งบประมาณที่ได้รับ หน่วยรับผิดชอบดาเนินการ มีดังนี้

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้า อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนา
ที่
จังหวัด
1 โครงการขุดลอกคลองแหล่งน้้า
หนองหันตรา หมู่ที่ 1 ต้าบล
บ้านบุ่ง อ้าเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร
2 โครงการขยายประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง ต้าบล
สายค้าโห้ อ้าเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
ขุดลอกคลองแหล่งน้้าหนองหันตรา
หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านบุ่ง อ้าเภอเมือง
พิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 20,000 ลบ.ม.
ขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดง
สว่าง ต้าบลสายค้าโห้ อ้าเภอเมือง
พิจติ ร โดยการ สร้างประตูระบายน้้า 2
บาน

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
920,000 ที่ทา้ การปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

500,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

3

โครงการขยายประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านเนินทราย ต้าบล
สายค้าโห้ อ้าเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร

ขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
ทราย ต้าบลสายค้าโห้ อ้าเภอเมือง
พิจติ ร โดยการ สร้างประตูระบายน้้า 2
บาน

500,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

4

โครงการขุดลอกคลอง หนอง
บึงช้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงช้าง
ต้าบลท่าหลวง อ้าเภอเมือง
พิจติ ร จังหวัดพิจติ ร

ขุดลอกหนองบึงช้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึง
ช้าง ต้าบลท่าหลวง อ้าเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร ขุดลอกปากคลอง ขนาด
กว้างเฉลี่ย 25 เมตร ท้องคลองกว้าง
เฉลี่ย 13 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร
ระยะทางยาว 1,250 เมตร ลาดเอียง
1:1 คิดเป็นปริมาตรดินขุดทั้งสิ้น
25,303 ลบ.ม.

1,000,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

5

โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร (บึงอ้ายจ๋อ) หมู่ที่ 1
ต้าบลดงกลาง อ้าเภอเมือง
พิจติ ร จังหวัดพิจติ ร
โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายท่าฬ่อ-ป่ามะคาบ
(ช่วงระหว่างล้าคลองห้วยตัน
เหนือกับล้าคลองห้วยตันใต้)
หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าฬ่อ อ้าเภอ
เมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร (บึงอ้าย
จ๋อ) หมู่ที่ 1 ต้าบลดงกลาง ขุดดินไม่
น้อยกว่า 13,000 ตรม. ลึก 3 ม.
ปริมาณดินขุด 39,000 ลบม.
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายท่าฬ่อ-ป่ามะคาบ (ช่วง
ระหว่างล้าคลองห้วยตันเหนือกับล้า
คลองห้วยตันใต้) หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าฬ่อ
อ้าเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ขนาด
2 ช่อง ช่องละ กว้าง 2.10 ม. ยาว
15 ม.

1,500,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

6

1,150,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมสาคัญของโครงการ
ที่
จังหวัด
7 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้าล้า ก่อสร้างพนังกั้นน้้าคลองหนองจระเข้คลองหนองจระเข้-หนองปรือ หนองปรือ หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าขมิ้น
หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าขมิ้น อ้าเภอ อ้าเภอโพทะเล ความกว้างคันบน เฉลี่ย
โพทะเล จังหวัดพิจติ ร
3 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 1,700
เมตร
8 โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต้าบลเนิน
บ้านหนองปลิง ต้าบลเนินสว่าง อ้าเภอ
สว่าง อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง แบบบาดาลขนาด
จังหวัดพิจติ ร
กลาง จ้านวน 1 แห่ง
9 โครงการขุดลอกหนองตายอด ขุดลอกหนองตายอด ขนาดกว้าง 70
บริเวณหนองตายอด ชุมชน
เมตรยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00
บ้านสามง่ามพัฒนา หมู่ที่ 5
เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
ต้าบลสามง่าม อ้าเภอสามง่าม กว่า 28,350 ลบ.ม.
จังหวัดพิจติ ร
10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขุดสระ หมู่ที่
พร้อมขุดสระ หมู่ที่ 10 ต้าบล 10 ต้าบลเขาทราย อ้าเภอทับคล้อ
เขาทราย อ้าเภอทับคล้อ
สระปากบ่อกว้าง35เมตร ยาว50เมตร
จังหวัดพิจติ ร
ลึก6เมตร
11 โครงการขุดลอกล้าเหมืองเขา ขุดลอกล้าเหมืองเขาโรงโครง หมู่ที่ 11
โรงโครง ต้าบลวังทรายพูน
บ้านวังโม่ง ต้าบลวังทรายพูน อ้าเภอ
อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร วังทรายพูน
ช่วง 1 : กว้าง 10 เมตร ก้นคลอง 2
เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
29,152 ลบ.ม.
ช่วง 2 : กว้าง 10 เมตร ก้นคลอง 2
เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึกเฉลี่ย 4
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,114 ลบ.ม.
ช่วง 3 : กว้างเฉลี่ย 20 เมตร ก้นกว้าง
12 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลึกเฉลี่ย
4 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 39,396 ลบ.ม.
12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า
หนองปรือ หมู่ที่ 8 บ้านเขาเขต
ต้าบลหนองพระ อ้าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจติ ร

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองปรือ หมู่ที่ 8
บ้านเขาเขต ต้าบลหนองพระ อ้าเภอ
วังทรายพูน ปริมาตรดินขุด 42,000
ลบ.ม.

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
1,988,800 ที่ทา้ การปกครอง
อ้าเภอโพทะเล

1,786,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง
1,970,200 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสามง่าม

1,020,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอทับคล้อ

3,260,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอวังทรายพูน

1,500,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอวังทรายพูน

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนา
ที่
จังหวัด
13 โครงการขุดลอกคลองวังหิน
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5-16 ต้าบล
หนองพระ อ้าเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจติ ร
14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ 5 ต้าบล
คลองทราย อ้าเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจติ ร
15 โครงการขุดอ่างเก็บน้้าหนอง
แห้ง หมู่ 3 บ้านท่าชะโงก
อ้าเภอสากเหล็ก ต้าบลท่าเยี่ยม
จังหวัดพิจติ ร
16

17

18

19

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

ขุดลอกคลองวังหิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่
5-16 ต้าบลหนองพระ อ้าเภอวัง
ทรายพูน ปริมาตรดินขุด 95,000
ลบ.ม.
ขุดลอกอ่างเก็บน้้า บ้านหนองจั่ว หมู่ที่
5 ต้าบลคลองทราย อ้าเภอสากเหล็ก
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11 ไร่ ลึกเฉลี่ย
6.00 เมตร
ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองแห้ง หมู่ที่ 3
บ้านท่าชะโงก ต้าบลท่าเยี่ยม อ้าเภอ
สากเหล็ก มีพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร
ปริมาตรดินขุด 22,500 ลบ.ม. ลึก
10.00 เมตร
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าวัง ขุดลอกอ่างเก็บน้้าวังเรือน หมู่ที่ 5
เรือน หมู่ที่ 5 บ้านวังเรือน
บ้านวังเรือน ต้าบลวังงิ้วใต้ อ้าเภอดง
ต้าบลวังงิ้วใต้ อ้าเภอดงเจริญ เจริญ ขนาดกว้าง 154 เมตร ยาว
จังหวัดพิจติ ร
330 เมตร ก้นอ่างกว้าง 110 เมตร
ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
104,700 ลบ.ม.
โครงการขุดอ่างเก็บน้้าพร้อม ขุดลอกอ่างเก็บน้้า ปากกว้าง 72.00
ก่อสร้างฝายน้้าล้น คอนกรีต เมตร ก้นกว้าง 67.50 เมตร ปากบน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 อ้าเภอดง ยาว 297.00 เมตร ก้นกว้าง
เจริญ จังหวัดพิจติ ร
269.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ยาว 279.00 เมตร ก่อสร้างฝายน้้าล้น
ปากกว้าง 30.00 เมตร ยาว 15.00
เมตร
โครงการขุดลอกคลองคู้ หมู่ที่ ขุดลอกคลองคู้ หมู่ที่ 6 บ้านคลองคู้
6 บ้านคลองคู้ ต้าบลท่าหลวง ต้าบลท่าหลวง อ้าเภอเมืองพิจติ ร
อ้าเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ขนาดกว้าง 45 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย
30 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทาง
290 เมตร ปริมาตรดิน 23,780 ลบ.
ม.
โครงการขุดลอกหนองอ้อต้น ขุดลอกหนองอ้อต้นโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต้าบล
โพธิ์ หมู่ที่ 2 ต้าบลโรงช้าง
โรงช้าง อ้าเภอเมืองพิจติ ร กว้าง 65
อ้าเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร เมตร ปากกว้าง 49 เมตร ลึก 4 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 19,680 ลบ.ม.

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
3,100,000 ที่ทา้ การปกครอง
อ้าเภอวังทรายพูน

2,492,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสากเหล็ก

1,500,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสากเหล็ก

3,245,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอดงเจริญ

4,987,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอดงเจริญ

1,000,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

695,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองพิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมสาคัญของโครงการ
ที่
จังหวัด
20 โครงการขุดลอกคลองวังหว้า ขุดลอกคลองวังหว้า หมู่ที่ 1-7 ต้าบล
หมู่ที่ 1 - 7 ต้าบลวังหว้า
วังหว้า อ้าเภอตะพานหิน ปากคลอง
อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร กว้าง 46 เมตร ก้นคลองกว้าง 35
เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก โดยเฉลี่ย
4.50 เมตร พร้อมป้าย
รวม 20 โครงการ

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
4,000,000 ที่ทา้ การปกครอง
อ้าเภอตะพานหิน

38,114,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร
สินค้าข้าวแบบพึง่ พาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ลาดับที่
1

2

3

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
โครงการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
พิจติ ร
โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผล
เพื่อการส่งออก (มะม่วง)

โครงการพัฒนาการเกษตร
อย่างบูรณาการภายใต้พื้นที่
โครงการบริหารจัดการน้าใน
พื้นที่พิเศษของจังหวัดพิจติ ร

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
จัดกิจกรรมเทศกาลส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมสาคัญของทุกอาเภอใน
จังหวัดพิจติ ร
1. การจัดประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตมะม่วงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก
จานวน 5 จุดๆละ 4 ครั้ง ครั้งละ 15
คน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 1
ครั้ง รวม 4 วัน
4. การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ดี
ของจังหวัดพิจติ ร
5. การติดตามและประเมินผล
1. คัดเลือกพื้นที่จดั ทาประชาคม
2. แผนการผลิตและปัจจัยการผลิต
3. การประชาสัมพันธ์โครงการ
4. เพิ่มศักยภาพการบูรณาการและ
การศึกษาดูงาน
รวม 3 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
5,000,000 สานักงานจังหวัด
พิจติ ร
2,482,100 สานักงานเกษตร
จังหวัดพิจติ ร

1,712,900 สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดพิจติ ร

9,195,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1 โครงการขยายผลศูนย์ชยั
พัฒนาการเกษตรสิรินธร

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
1. ขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชยั
พัฒนาการเกษตร สิรินธร
2. เพิ่มประสิทธิภาพจุดขยายผลการ
เรียนรู้ศูนย์ชยั พัฒนาการเกษตร สิริน
ธร ปี 2553-2557
3. จัดมหกรรมนาเสนอผลการขยาย
ผลการเรียนรู้ศูนย์ชยั พัฒนาการเกษตร
สิรินธร
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,033,800 สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
พิจติ ร

2 โครงการแก้จน คนพิจติ ร พัฒนา 1. ประชุมสร้างความเข้าใจทีม
คุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการตาบลและครัวเรือนยากจน
2. ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ติดตามครัวเรือนยากจน
3. จัดกิจกรรมคลินิกแก้จนคนพิจติ ร
โดยสนับสนุน วัสดุอปุ กรณ์ในการ
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนยากจน
4. จัดงานมหกรรม “คนจนผู้ยิ่งใหญ่”

1,172,400 สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
พิจติ ร

3 โครงการจัดงานประเพณี
จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้าพ่อปู่
สงกรานต์สรงน้าพ่อปู่ บูชาหลัก บูชาหลักเมืองและย้อนรอย
เมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์

1,200,000

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิจติ ร

4 โครงการปรับปรุงบ้านหลวง
ประเทืองคดี

3,719,000

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิจติ ร

โครงการปรับปรุงบ้านหลวงประเทือง
คดี
1. ปรับปรุงบ้านหลวงประเทืองคดี
2. งานก่อสร้างห้องน้า
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และไฟฟ้า
4. งานรั้วโดยรอบ

5 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
ขยายผลอุดมการณ์แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

800,000 ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

6 โครงการส่งเสริมวิถชี วี ิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรมหมู่บ้าน
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
การให้ความรู้และกระบวนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรมหมู่บ้าน

8 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับ
ผลิตก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย สมัคร ครัวเรือน ในพื้นที่
2. คัดเลือกครัวเรือนที่มีความ
เหมาะสมในการดาเนินงานโครงการ
3.ประชุมชี้แจงโครงการ
4.จัดตั้งคณะทางาน MOU
5.จัดหาวัสดุกอ่ สร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ
6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. สนับสนุนส่งมอบเทคโนโลยีให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย
8.ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
9.จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
576,000 ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจติ ร
442,800 ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจติ ร

643,300

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

9 โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เซลล์แสงอาทิตย์สูบน้าเพื่อ
การเกษตร

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับ
สมัคร ครัวเรือน ในพื้นที่ที่มคี วามสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2. คัดเลือกครัวเรือนที่มคี วามเหมาะสม
ในการดาเนินงานโครงการ
3. ประชุมชี้แจงโครงการฯ เพื่อทาความ
เข้าใจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
4. จัดตั้งคณะทางานโครงการฯ / จัดทา
MOU ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือ
6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการติดตั้งระบบ
7. สนับสนุน ส่งมอบเทคโนโลยีให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย
8. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
9. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

10 โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาแก๊สชีวมวลแบบปี๊บ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับ
สมัคร ครัวเรือน ในพื้นที่ที่มีความ
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2. คัดเลือกครัวเรือนที่มีความ
เหมาะสมในการดาเนินงานโครงการ
3. ประชุมชี้แจง/เพื่อทาความเข้าใจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
4. จัดตั้งคณะทางานโครงการฯ/จัดทา
MOU ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
5. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือ
6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้ง
ระบบ
7. สนับสนุน ส่งมอบเทคโนโลยีให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย
8. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
9. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
628,300
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร

126,300

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
11 โครงการศูนย์เรียนรู้พระราช
กรณียกิจและขยายผล
พระราชดาริในสถานศึกษา

12 โครงการการดารงสถานะความ
เข้มแข็งโรงงานสีขาวและ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) (ปลอดยา
เสพติด)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
1.การพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บุคลากรของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2.ขยายผลการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
“นัดนี้เพื่อน้อง” บริษัทจัดหาความรู้
(Minicompany)

โครงการการดารงสถานะความ
เข้มแข็งโรงงานสีขาวและมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
(ปลอดยาเสพติด) สถานประกอบ
กิจการ จานวน 15 แห่ง ลูกจ้าง 800
คน
13 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
เครื่องจักรแปรรูปเศษวัสดุเหลือ 2. คัดเลือกครัวเรือนที่มีความ
ใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีว เหมาะสมในการดาเนินงานโครงการ
มวลอัดแข็ง (Pellet)
3. ประชุมชี้แจง/เพื่อทาความเข้าใจ
**-คืนเงิน/โอนกลับโครงการ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
4. จัดตั้งคณะทางานโครงการฯ/จัดทา
MOU ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
5. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือ
6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้ง
ระบบ
7. สนับสนุน ส่งมอบเทคโนโลยีให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย
8. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
9. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,000,000 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถม
ศึกษาพิจติ ร เขต
1,2

70,000

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพิจติ ร

1,018,300

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

14 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้า 1. จัดอบรม ศึกษาดูงานให้กบั ผู้ผลิต /
และเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
สุขภาพจังหวัดพิจติ ร
2. จัดการเจรจาธุรกิจการค้า
(Business Matching)
3. จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
5. ติดตามและประเมินผล

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลย่าน
ยาว อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัด
พิจติ ร

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
1,000,000
สานักงาน
พาณิชย์จงั หวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชี 64 หมู่ที่ 4 ตาบลย่านยาว อาเภอ
เมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร กว้าง 4 ม.
ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม.

992,900 ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองพิจติ ร

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ก่อสร้างถนนลูกรังในในเขตพุทธ
1 ตาบลบ้านบุ่ง อาเภอเมือง
มณฑล หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านบุ่ง อาเภอ
พิจติ ร จังหวัดพิจติ ร
เมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร กว้าง 12
เมตร ยาว 1,500 เมตร
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เสริมเหล็กสายหนองคลอง ตาบล หนองคลอง-ตาบลคลองคะเชนทร์
คลองคะเชนทร์ บ้านดงเศรษฐี
บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 8 ตาบลไผ่ขวาง
หมู่ที่ 8 ตาบลไผ่ขวาง
อาเภอเมืองพิจติ ร กว้าง 4 เมตร ยาว
1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย

1,990,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองพิจติ ร

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
พร้อมทาถนนลาดยาง ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านบุ่ง
อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร

1,510,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองพิจติ ร

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านท่าควายบ้านคลองแขกหมู่ที่ 4-5 ตาบล
คลองคูณ อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร

ปรับปรุงถนนคอนกรีต พร้อมทา
ถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1
ตาบลบ้านบุ่ง อาเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 350 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ
1 เมตร
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่า
ควาย-บ้านคลองแขกหมู่ที่ 4-5
ตาบลคลองคูณ อาเภอตะพานหิน
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12,000 ตารางเมตร

1,960,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองพิจติ ร

5,950,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอตะพานหิน

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านคลองข่อยบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตาบลไผ่
หลวง อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจติ ร

ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลอง
ข่อย-บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตาบลไผ่
หลวง อาเภอตะพานหิน กว้าง 6
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.40
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,835
ตารางเมตร
21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลอง
ถนนลาดยางสายบ้านคลองข่อย - ข่อย – บ้านคลองแขก หมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านคลองแขก หมู่ที่ 3 ตาบล ไผ่ขวาง หมู่ที่ 5 ตาบลคลองคูณ
ไผ่หลวง - หมู่ที่ 5 ตาบลคลอง อาเภอตะพานหิน กว้าง 6 เมตร ยาว
คูณ อาเภอตะพานหิน จังหวัด
1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร
พิจติ ร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000
ตารางเมตร
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน คลองชลประทาน ซี 40 หมู่ 3
ซี 40 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านน้อย ตาบลบ้านน้อย อาเภอโพทะเล ขนาด
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
5,780,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอตะพานหิน

5,950,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอตะพานหิน

1,975,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทาน ซี 40 ฝั่งซ้าย หมู่ที่
8 ตาบลวัดขวาง อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน ซี 40 ฝั่งซ้าย หมู่
8 ตาบลวัดขวาง อาเภอโพทะเล กว้าง
3.5 เมตร ยาว1,275 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

1,993,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

24 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนลาดยางสายบ้านบางคลานบ้านวังหมาเน่า หมู่ที่ 6 ตาบล
บางคลาน อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่
8 ตาบลท้ายน้า อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร

ปรังปรุงผิวทางถนนลาดยาง (แอสฟัส)
ถนนสายบ้านบางคลาน - บ้านวังหมา
เน่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 600
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

1,980,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลท้ายน้า
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 768 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,500,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
1,913,800 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน
ซี 40 หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งน้อย
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน ซี 40 ตาบลทุ่งน้อย
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากศูนย์ฯหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7
ตาบลทะนง อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองช้างโรง หมู่
ที่ 8 ตาบลท่าเสา อาเภอโทพะเล
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากศูนย์ฯหมู่ที่
6 ถึง หมู่ที่ 7 ตาบลทะนง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองช้างโรง หมู่ที่ 8 ตาบลท่าเสา
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 624 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

1,844,600 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน
นางบุญมี หัตถมารถ ถึงบ้านนาย
พรมมา มณีธรรม ตาบลลาประดา
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
3 ตาบลลาประดา อาเภอบางมูลนาก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร

1,948,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบางมูลนาก

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนริมแม่น้าน่าน
จากบ้านนางสมใจ แก้วมณีฉาย
ถึงบ้านนายบุญช่วย ทองเขียว
หมู่ที่ 6 ตาบลบางไผ่ อาเภอบาง
มูลนาก จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ริมแม่น้าน่าน จากบ้านนางสมใจ แก้ว
มณีฉาย ถึงบ้านนายบุญช่วย ทองเขียว
หมู่ที่ 6 ตาบลบางไผ่ อาเภอบางมูล
นาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตาราง
เมตร

1,940,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบางมูลนาก

31 โครงการปรับปรุงผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตาบล
วังสาโรง อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) หมู่ที่ 2 ตาบลวังสาโรง
อาเภอบางมูลนาก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ระยะทาง 3,300 เมตร

9,880,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบางมูลนาก

1,960,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตาบลบางไผ่
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
ตาบลบางไผ่ อาเภอบางมูลนาก กว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
1,632 กม.
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบึงโพธิ์ - 1 บ้านบึงโพธิ์ – หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง
หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ตาบลโพธิ์ ตาบลโพธิ์ประทับช้าง ขนาดกว้าง 5
ประทับช้าง อาเภอประทับช้าง เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย
จังหวัดพิจติ ร
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 12,500 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
3,459,900 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบางมูลนาก

6,620,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไปหนองปรือ หมู่ที่
7 ตาบลไผ่ท่าโพ อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไปหนองปรือ หมู่ที่ 7 ตาบลไผ่ท่าโพ
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 739.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,956 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ
0.25 เมตร

1,540,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองบุรี หมู่ที่ 5
ตาบลไผ่ท่าโพ อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองบุรี หมู่ที่ 5ตาบลไผ่ท่าโพ
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ
0.50 เมตร

1,900,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านหนองโสน-บ้านมาบกระ
เปา หมู่ที่ 2 - 4 ตาบลหนองโสน
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนอง
โสน – บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 2-4
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
775 เมตร หนา0.04 ม. หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,650 ตาราง
เมตร

1,950,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,500,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ทางหลวงหมู่ที่ 2 (สาย พจ
1312 กาแพงดิน-บางกระทุ่ม)
ตาบลกาแพงดิน อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจติ ร

ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวง หมู่ที่
2 (สาย พจ 1312 กาแพงดิน บางกระทุ่ม) โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling ผิวจราจรกว้าง
7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.04 เมตร

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 6 – 11
(สายฝั่งตะวันตก) ตาบลรังนก
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมู่ที่ 6 - 11 (สายฝั่งตะวันตก) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
3,800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้ายตามแบบ
อบต.รังนก กาหนด

1,957,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งกระ
จี่ ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตรความยาว 850 เมตร พร้อมหู
ช้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,420 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1,956,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทับคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม หมู่ที่ 10 ตาบลสามง่าม
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสอง
ข้าง ข้างละ 0.25-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

1,900,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,120,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสามง่าม

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 8
(สายบ้านท่าทอง – บ้านวังโป่ง)
ตาบลกาแพงดิน อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
12 – หมู่ที่ 8 (สายบ้านท่าทอง –
บ้านวังโป่ง) ตาบลกาแพงดิน อาเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจติ ร ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,000 ตารางเมตร

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรุ้งทอง หมู่ที่ 3
ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรุ้งทอง หมู่ที่ 3 ตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ เหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2
ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

2,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอทับคล้อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขานกยูง หนองคอม หมู่ที่ 8 ตาบล
เขาทราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ระยะทางยาว
1,200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,200 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
เสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตาบลเขาทราย 8 ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 800 เมตร

3,430,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอทับคล้อ

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เขานกยูง-หนองคอม หมู่ที่ 8
ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจติ ร

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านหลังถนน
ตาบลบ้านนา อาเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

1,600,000

ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
ทับคล้อ

1,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,009,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที่ 6-ถนนสายบ้าน
บัวยาง หมู่ที่ 9 ตาบบลหนอง
หลุม อาเภอวชิรบารมี

ก่อสร้างถนนสายบ้านยางนกกระทุง
หมู่ท6ี่ -ถนนสายบ้านบัวยาง หมู่ที่ 9
ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง 1,018 เมตร
โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 4,072 ตร.ม. ไหล่ ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย หลัง รร.ชุมชน
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2
ตาบลวังโมกข์ - บ้านสระประทุม
หมู่ที่ 11 ตาบลบึงบัว อาเภอว
ชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลวังโมกข์-บ้าน
สระประทุมหมู่ที่ 11 ตาบลบึงบัว
อาเภอวชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทาง 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง

978,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านบึงบัว
1 บ้านบึงบัวนอก ตาบลบึงบัว
นอก (สายบ้านนายสุเทพ) ตาบล อาเภอวชิรบารมี ขนาดกว้าง 4 เมตร
บึงบัว อาเภอวชิรบารมี จังหวัด
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 225
พิจติ ร
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

399,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านนา ตาบล
บ้านนา อาเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
2 บ้านนา ตาบลบ้านนา อาเภอว
ชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านเหนือ
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบลหนอง
หลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร
โดยมีพื้นที่คอนกรีต 5,200 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรพื้นที่

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,566,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตาบลวังโมกข์ จราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร 0.15 เมตร ระยะทาง 530 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 2,120 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านยาง
3 บ้านยางตะพาย ตาบลบึงบัว
ตะพาย ตาบลบึงบัว อาเภอว
อาเภอวชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง
ชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
325 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

995,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านปลวกสูง 3 บ้านปลวกสูง ตาบลบ้านนา
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร อาเภอวชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
500 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

978,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านยาง
ตะพาย ตาบลบึงบัว อาเภอว
ชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร

957,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
3 บ้านยางตะพาย ตาบลบึงบัว
อาเภอวชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
540 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

568,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
887,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านสระ
ปทุม ตาบลบึงบัว อาเภอวชิรบาร
มี จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
11 บ้านสระปทุม ตาบลบึงบัว
อาเภอวชิรบารมี ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านกรดงาม
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
5 บ้านกรดงาม (สายต่อถนนคสล.
เดิมบ้านกรดงามบ้านหนองหูชา้ ง)
ตาบลบ้านนา อาเภอวชิรบารมี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 500 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

997,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองหู
ช้าง อาเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
6 บ้านหนองหูชา้ ง (สายแยก ทล.
115-ไปเกาะตาเย็น) ตาบลบ้านนา
อาเภอวชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
400 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านนิคม
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
7 บ้านนิคม (สายแยกถนนบ้านนิคมไปหนองตาล) ตาบลบ้านนา อาเภอว
ชิรบารมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

997,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวชิรบารมี

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านทรัพย์เจริญ (นาย
แอ) หมู่ที่ 16 ตาบลหนองปลา
ไหล อาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทรัพย์เจริญ(นายแอ) หมู่ที่ 16 ตาบล
หนองปลาไหล อาเภอวังทรายพูน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหญ้าไทร อาเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองต้น
พลวง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหญ้าไทร
อาเภอสากเหล็ก ระยะทาง 256
เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร

61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 – บ้านหนอง
สองห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตาบลวัง
ทับไทร อาเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจติ ร

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 – บ้านหนองสอง
ห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตาบลวังทับไทร
ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร
62 โครงการจัดสร้างพุทธศาสนสถาน ก่อสร้างอาคารพุทธศาสนสถาน (พุทธ
(พุทธมณฑลจังหวัดพิจติ ร)
มณฑลจังหวัดพิจติ ร) เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระ
เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5
ชนมพรรษา 89 พรรษา 5
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
**-คืนเงิน/โอนกลับโครงการ
- งานบันได คสล. และทางลาด คสล.
- งานถนน คสล. รอบอาคารพุทธ
มณฑล
- งานวางท่อระบายน้า
- งานบ่อพัก คสล.
- งานทางเข้า

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
850,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังทรายพูน

1,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสากเหล็ก

10,000,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสากเหล็ก

14,249,000

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจติ ร

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กคันคลองฝั่งเหนือ หมู่ที่
6 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
6 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอวัง
ทรายพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
770 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 3 –
บ้านคลองระนาม หมู่ที่ 5 ตาบล
สากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เนินงิ้ว หมู่ที่ 3-บ้านคลองระนาม หมู่
ที่ 5 ตาบลสากเหล็ก ระยะทาง
1,000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
ตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
2 สายหนองสนวน-บ้านโคก ตาบล
ห้วยร่วม อาเภอดงเจริญ ผิวจราจร
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 สายหนอง
สนวน-บ้านโคก อาเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจติ ร

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
1,365,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังทรายพูน

1,793,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสากเหล็ก

5,140,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอดงเจริญ

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านทุ่งกระทั่ง บ้านหนองเค้าแมว ตาบลโพธิ์
ไทรงาม อาเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านทุ่งกระทั่ง – บ้านหนองเค้าแมว
ตาบลโพธิ์ไทรงาม อาเภอบึงนาราง
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,854 เมตร หนา 0.15 เมตร

3,725,600 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบึงนาราง

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านสะแวด-บ้าน
วังตะโกก ตาบลโพธิ์ไทรงาม
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสะแวด – บ้านวังตะโกก ตาบล
โพธิ์ไทรงาม อาเภอบึงนาราง ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,146
บาท หนา 0.15 เมตร

2,317,900 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบึงนาราง

ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบึงสรรพคุณ - เนิน
โพธิ์ หมู่ที่ 7 ตาบลบึงนาราง
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บึงสรรพคุณ – เนินโพธิ์ หมู่ที่ 7
ตาบลบึงนาราง อาเภอบึงนาราง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วงปลาไหล – หนองในดง หมู่ที่ 3
ตาบลบึงนาราง อาเภอบึงนาราง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วงปลาไหล หนองในดง ตาบลบึงนาราง
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกก - บึงนา
ราง หมู่ที่ 1 ตาบลบึงนาราง
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
กก-บึงนาราง หมู่ 1 ตาบลบึงนาราง
อาเภอบึงนาราง ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,985 เมตร หนา 0.15 เมตร

71 โครงการส่งเสริมการศึกษากับ
แผนพลังงานเรื่องการผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
72 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุง PVC

ส่งเสริมการศึกษากับแผนพลังงาน
เรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์
ส่งเสริมการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบถุง PVC

73 โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต ส่งเสริมการใช้และผลิตเตาเศรษฐกิจ
เตาเศรษฐกิจชีวมวลแบบคอนกรีต ชีวมวลแบบคอนกรีต
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเลียบบึงชลัน หมู่ที่ 2 ตาบล
ท่านั่ง อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจติ ร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบบึงชลัน หมู่ที่ 2 ตาบลท่านั่ง
อาเภอโพทะเล ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
รวม 76 โครงการ

งบประมาณที่
หน่วยดาเนินการ
ได้รับ (บาท)
2,111,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบึงนาราง

2,111,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบึงนาราง

6,300,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอบึงนาราง

145,100

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร
627,400
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร
128,100
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
พิจติ ร
1,900,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอโพทะเล

168,524,500

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับ โครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมสาคัญของโครงการ
ที่
จังหวัด
1 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดปฏิบัติธรรม
จังหวัดพิจติ ร
รวม 1 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
1,157,500
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจติ ร
1,157,500

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมสาคัญของโครงการ
จังหวัด
1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มขีดความสามารถสมาชิก อส. ใน
สมาชิก อส. ในการตั้งจุดตรวจ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการปิด
จุดสกัดและการปิดล้อมตรวจค้น ล้อมตรวจค้น

ลาดับ

งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
178,800 ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจติ ร

2 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการรักษาความปลอดภัย

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎรอาสา
เพื่อจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจาหมู่บ้าน ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 3 วัน 2 คืน

150,000 ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจติ ร

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดพิจติ ร

ฝึกอบรมพนักงานสอบสวน จานวน
100 นาย และข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตรหรือหัวหน้าสายตรวจ
ตาบล จานวน 100 นาย

116,000 ตารวจภูธรจังหวัด
พิจติ ร

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา

1.เสนอแผนงาน/โครงการ
2.ประสานการดาเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายกาหนดรายละเอียดการ
ดาเนินงาน
3.คัดกรองเด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายตามระดับพฤติกรรม
เสี่ยง
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมป้องกันยาเสพติดสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ
5.ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แบบบูรณาการ
6.สรุปและประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

1,000,000

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถม
ศึกษาพิจติ ร เขต 2

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต

ลาดับ

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตอาเภอ
เป้าหมายที่วางแผนเอาไว้จานวน 9
อาเภอ 13 จุด ได้แก่ อาเภอวชิรบารมี
2 จุด อาเภอเมืองพิจติ ร 5 จุด
อาเภอสากเหล็ก 2 จุด อาเภอวัง
ทรายพูน 1 จุด อาเภอทับคล้อ 1 จุด
อาเภอตะพานหิน 1 จุด อาเภอบาง
มูลนาก 1จุด อาเภอโพทะเล 2 จุด
และอาเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 จุด
รวม 5 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
8,000,000 ตารวจภูธรจังหวัด
พิจติ ร

9,444,800

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเบื้องต้น) จังหวัดพิจิตร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ลาดับที่
1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งาจังหวัดแบบบูรณาการ

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
-

รวม 1 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
9,000,000 สานักงานจังหวัด
พิจิตร
9,000,000

