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ค าน า 
 

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ก าหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลา 5 ปี 
แต่หากมีความจ าเป็นต้องทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ยังมีส่วนท าให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อยุกต์ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี ก็ยังคงมี
เนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึง
ต้องให้มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะด าเนินการควรมีไว้เพราะมิเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์
เปลี่ยนไป แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่มในครั้งนี้ จึงมีการ
ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะ
ท าให้การติดตามและประเมินผลท าได้โดยง่ายเพราะไม่มีแผนมากเกินความจ าเป็น ผู้ประเมินผลสามารถดู
ได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดท าไว้ได้ด าเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้จะสามารถพัฒนาต าบลหนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม 
ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ และยังน าความเจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวต าบล
หนองหล่ม 

   
        

             คณะกรรมการพัฒนา 
           เทศบาลต าบลหนองหล่ม   
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 
1 ด้านกายภาพ 
 1.1) ประวัติเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

  เทศบาลต าบลหนองหล่ ม   ได้ รั บกา รยกฐานะ เป็ น เทศบาลต าบลหนองหล่ ม                           
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เป็นเทศบาลต าบล
หนองหล่ม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552  มีฐานะเป็นนิติบุคคล    

  ผู้บริหารท้องถิ่น   
  นายศริิรับ เลิศค า   นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
  นายฟุ้ง พินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
  นายนาท จันต๊ะวงค์ รองนายกเทศมนตรี 
  นางสายรุ้ง มงคล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  นายสมศักดิ์ อัมพุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม เขตท่ี 1 
1.นางสาวพรนิภา พินิจ (รองประธานสภา) 
2.นายศรีนวล เผ่ากันทะ 
3.นายอิ่นค า เผ่าตัน (ประธานสภา) 
4.นายปฏิภาณ เผ่าดี (เลขานุการสภา) 
5.นายฉลอง เผ่าตัน 
6.นายมนตรี ทะลิ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม เขตท่ี 2 
1.นายประดิษฐ์ วรรณแก้ว 
2.นางขวัญกมล อัมพุธ 
3.นายอดลย์ อัมพุธ 
4.นายณรงค์ สีหานาม 
5.นายธีระเดช พินิจ 
6.นายชุมพล วรรณะ 

   
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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  จ านวนบุคลากร 
  พนักงานเทศบาลทั้งหมด    65 คน 
  -ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล   26 คน 
   ข้าราชการ    10 คน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ   3 คน 
   พนักงานจ้างทั่วไป   1  คน 
   พนักงานจ้างเหมา   12  คน 
  -ต าแหน่งในกองคลัง    11 คน 
   ข้าราชการ    5 คน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ   2 คน 
   พนักงานจ้างทั่วไป   -  คน 
   พนักงานจ้างเหมา   4  คน   
  -ต าแหน่งในกองช่าง    15 คน 
   ข้าราชการ    2 คน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ   2 คน 
   พนักงานจ้างทั่วไป   5 คน 
   พนักงานจ้างเหมาทั่วไป   6 คน 
  -คร ู      7  คน 
  -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    5 คน 
  -ผู้ดูแลเด็ก     1 คน 
 
 1.2) ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอก
ค าใต้  จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา  บริเวณถนนสาย 1251 ดอกค าใต้ 
(บ้านปิน)  -  เชียงม่วน  ระยะห่างจากอ าเภอ ๒๒  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด  ๓๖  กิโลเมตร 

  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านถ้ า  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
  ทิศใต้  ติดกับอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง  และอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลบ้านสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลบ้านปิน  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๗.๐๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ                        
๑41,931.2๕   ไร่ 
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 1.3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เป็นที่ราบเชิงเขา จึงเหมาะแก่

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปี แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยฮุง 
อ่างเก็บน้ าร่องช้าง และมีแม่น้ าท่ีส าคัญ ไหลผ่านหมู่บ้านคือ แม่น้ าร่องช้าง ห้วยฮุง ห้วยร่องสัก  
 

1.4) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม และมีอากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีฝนชุกในเดือน กรกฎาคม – 

สิงหาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และหนาวจัดในเดือน ธันวาคม – 

มกราคม 
 

1.5) ลักษณะของดิน 
         ลักษณะของดินเป็นดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าวและข้าวโพดเลี้ยง 
สัตว์  
 
1.6) ลักษณะของแหล่งน้ า 
                ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลหนองหล่มมีลักษณะเป็นแหล่งน้ าจืด  
      แหล่งน้ าที่ส าคัญในพื้นที่ 

   -อ่างเก็บน้ า    3 แห่ง 
    อ่างเก็บน้ าร่องช้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 
    อ่างเก็บน้ าห้วยฮุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล (โครงการพระราชด าริ) 
    ท านบดินห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 
   -ล าห้วย     11 แห่ง 
   -ประปาหมู่บ้าน    7 แห่ง 

 
 
 

1.7) ลักษณะของป่าไม้ 
        ลักษณะของป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าแม่ร่องขุย เขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  
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2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1) เขตการปกครอง 
สภาพการปกครองในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่ม แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน 

บ้านหว้ยฮุง หมู่ที่ 1 
  ผู้ใหญ่บ้าน    นายสมพร  มาตรา 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายราชัน  แลวาฤทธิ์    
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายแหลมทอง เผ่าดี 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายอภิชัย พินิจ  
บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายสมบูรณ์  ค ามาบุตร   
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายเดชา  พินิจ   
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายทศพล  เผ่าฟู 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายเชวง เผ่ากันทะ   
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบันเทิง  เผ่าดี 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเรวัฒน์  จันทร์ต๊ะ 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายส าเริง  เทสมุทร 
บ้านท่านคร หมู่ที่ 4 

   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุทิน  รักษาดี    
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายกันทอง  เผ่ากันทะ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายธีรศักดิ์  อินต๊ะนา 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายพิจ  บุญยืน 
 บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5  

  ผู้ใหญ่บ้าน    นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายชาติ  ณรงค์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอภิชิต  ศรีปะโค 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายนิคม  อัมพุธ 
บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายวิชิต  บัวนาค 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายฉลอง  สืบแสน 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสุพิชชา  จันทร์ค้อม 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ นายธีรวัฒน์ เผ่าต๊ะใจ  
บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายสิงห์  เผ่ากันทะ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสายที  อานุ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายราชันย์  การเร็ว 
  ผู้ช่วยรักษาความสงบ ประเสริฐ  พินิจ 
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บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 
   ก านันต าบลหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ 

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสันติ  จันต๊ะวงค์  
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายดาวน้อย  ฟองแก้ว   
  สารวัตรก านัน  นายวิเชียร  เผ่ากันทะ 
  สารวัตรก านัน  นายอุดม  พินิจ   

แพทย์ต าบล  นายชัยวัฒน์  เผ่ากันทะ 
บ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9  
  ผู้ใหญ่บ้าน    นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา    
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสุรีวรรณ  ตั้งไพบูรณ์กิจ 

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  - 
 ผู้ช่วยรักษาความสงบ -      
2.2) เขตการเลือกตั้ง 
        เขตการเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่ม แบ่งออกเป็น 2 เขต 
เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 3,หมู่ที่ 4 บางส่วน,หมู่ที่ 7 
เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 บางส่วน,หมู่ที่ 5 - 6,หมู่ที่ 8 - 9 

3 ประชากร 
3.1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเที่ยบย้อนหลัง 3 ปี) 

ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากรของต าบลหนองหล่มตามทะเบียนราษฎร์ 

ตารางที่ 1 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 303 614 202 
2 บ้านใหม่เหนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 347 712 228 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 285 321 614 210 
4 บ้านท่านคร นายสุทิน  รักษาดี 415 406 834 266 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 659 691 1,274 421 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 253 204 459 210 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 299 306 620 210 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 317 289 626 219 
9 บ้านร่วมจิต นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา 156 132 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,037 2,999 6,036 2,032 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต ้ณ เดือน มกราคม 2562 
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ตารางที่ 2 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 300 291 591 206 
2 บ้านใหม่เหนือ นายสมบูรณ์  ค ามาบุตร 338 344 682 231 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 276 316 592 211 
4 บ้านท่านคร นายสุทิน รักษาดี 414 397 811 268 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 677 698 1,375 436 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 245 208 453 212 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 301 300 601 212 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 314 290 504 223 
9 บ้านร่วมจิต นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา 149 121 270 66 

รวมทั้งสิ้น 3,014 2,965 5,979 2,065 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต้ ณ เดือน ธันวาคม 2563 
 

ตารางที่ 3 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 298 294 592 206 
2 บ้านใหม่เหนือ นายสมบูรณ์  ค ามาบุตร 336 338 674 234 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 275 3136 588 212 
4 บ้านท่านคร นายสุทิน รักษาดี 408 385 793 268 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 689 719 1,408 451 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 246 208 454 212 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 305 300 605 213 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 306 281 507 227 
9 บ้านร่วมจิต นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา 151 121 271 66 

รวมทั้งสิ้น 3,014 2,959 5,973 2,089 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต้ ณ เดือน สิงหาคม 2564 
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3.2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางที่ 4 

หมู่ที ่ พื้นที ่ ช่วง
อายุ 

0-10 
ปี 

ช่วง
อายุ 
11-
20 ปี 

ช่วง
อายุ 
21-
30 ปี 

ช่วง
อายุ 
31-
40 ปี 

ช่วง
อายุ 
41-
50 ปี 

ช่วง
อายุ 
51-
60 ปี 

ช่วง
อายุ 
61-
70 ปี 

 

ช่วง
อายุ 
71-
80 ปี 

 

ช่วง
อายุ 
81-
90 ปี 

 

ช่วง
อายุ 
91-
100 

ปี 
 

รวมท้ังสิ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 53 56 72 90 92 106 89 30 13 1 591 
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ 53 48 90 105 94 138 84 41 22 0 675 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 49 41 73 90 80 115 97 35 7 1 588 
หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 58 67 98 103 134 171 88 48 25 3 795 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 243 190 221 199 196 179 117 42 23 0 1,410 
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 57 50 56 80 80 75 39 8 6 1 452 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 47 47 76 93 85 126 88 29 13 2 606 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 40 44 76 74 81 125 89 45 15 3 592 
หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต 17 36 32 66 38 40 20 18 3 1 272 
 รวม 617 579 794 900 880 1,075 711 296 127 12 5,981 

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564 
 
4 สภาพสังคม 
 

4.1) การศึกษา 
  ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 แห่ง ดังนี้ 
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 
   (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7 
   (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม  หมู่ที่ 8 
   (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น  หมู่ที่ 6 
  ข.โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง ดังนี้ 
   (1)  โรงเรียนบ้านใหม่   หมู่ที ่7 
   (2)  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที ่8 
   (3)  โรงเรียนบ้านแม่พริก   หมู่ที ่5 
   (4)  โรงเรียนบ้านปางงุ้น   หมู่ที ่6 
  ค. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  2  แห่ง ดังนี้ 
   (1)  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที ่8 

 (2)  โรงเรียนบ้านปางงุ้น   หมู่ที่ 6 
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4.2) สาธารณสุข 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม จ านวน  1 แห่ง 
2.สถานบริการสาธารณสุขชุมชน      จ านวน  1 แห่ง     

 3.กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลหนองหล่ม จ านวน 1 แห่ง 
4.3) อาชญากรรม 

            ลักษณะเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็น มีพ้ืนทีเ่ขตติดต่อระหว่างจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพะเยา จังหวัดล าปาง และจังหวัดแพร่ ซึ่งท าให้มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้ท าลายป่าในเขตพ้ืนที่
ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และป่าไม้เศรษฐกิจ และยัง
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องอาชญากรรมและยาเสพติด 

4.4) ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้มีการตระหนักถึงยาเสพติด ซึ่งในพื้นที่ก็มีการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว  ซึ่งในหมู่บ้านชุมชนได้มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพ่ือให้มี
การเฝ้าระวังเพ่ือให้ชุมชนมีความอุ่นใจและมีความ  ปลอดภัย ได้แก่บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 และบ้าน
หนองหล่ม หมู่ที่ 8 
 
4.5)  การสังคมสงเคราะห์ 

 
ตารางท่ี 5 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคนพิการในเขตต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2564  

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา 1,179 9,404,400.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 431 4,800,000.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  39 300,000.00 

รวม 1,744 ๑4,5046,000.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม 2564  
ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด  431  คน 
รวมจ านวนคนพิการ (ทั้งต าบล) 431 คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์   39  คน 
รวมผู้ป่วยเอดส์ (ทั้งต าบล) จ านวน 39 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จ านวน 1,179 คน 
รวมผู้สูงอายุ (ทั้งต าบล) จ านวน 1,179 คน 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจ าปี  2564 
 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผู้สูงอายุ 136 160 129 174 190 60 ๑30 155 45 1,179 
คนพิการ 38 ๕7 47 72 75 20 50 63 9 431 

ผู้ป่วยเอดส์ 2 2 3 3 6 10 3 10 - 39 
รวม 176 219 179 209 271 90 183 228 54 1,667 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ   พฤษภาคม 2564 
 

5 ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1) การคมนาคมขนส่ง 
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านบางเส้นทาง และยังมีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบางส่วน มีถนนลาดยางสายดอกค าใต้ – เชียง
ม่วน หมายเลข 1251 ตัดผ่าน และในหมู่บ้านมีถนนลาดยางตัดผ่านทุกหมู่บ้านแต่ยังมีถนนบางส่วน
เป็นถนนลูกรังส่วนใหญ่เป็นถนนเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร   
5.2) การไฟฟ้าและแสงสว่าง  

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 9  หมู่บ้าน 
 

5.3) การประปา 
1.ระบบประปาดงหอ เป็นระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ให้บริการประชาชน

ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 – 5,7 - 8 ต าบลหนองหล่ม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 
 5.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 
 7.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
  

5.4)การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบลจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 (ไปรษณีย์รับอนุญาต) 
- การสื่อสารส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ 
- มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตฟรี WIFI ของบริษัททีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

และหมู่ท่ี 8 
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6 ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา และท าไร่ท าสวนปลูก
มันส าปะหลัง  ปลูกยางพารา เมื่อว่างจากฤดูท านาและท าไร่แล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากเป็นช่วงฤดู
แล้งสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถท าอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้อีกบางส่วนจะอพยพไปใช้
แรงงานในเมืองใหญ่ 
  ต าบลหนองหล่มโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่าย
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลหนองหล่ม มีการพ่ึงพออาศัยกันอยู่
ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท านาควบคู่กับ
การท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง ท าสวน และรับราชการ จึงท าให้
ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจของต าบลหนองหล่มการท านาจะเป็นการท านาปี คือ 
สามารถท านาได้ปีละ 1 ครั้งเพราะว่าในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งจึงท าให้ไม่มีน้ าในการท านา
ประชากรจึงว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 

6.1)การเกษตร 
         1.ข้าวเหนียว พันธ์ กข 6 มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 3,438.55 ไร่ 558 ครัวเรือน 
  2.ข้าวเจ้า พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 268.19 ไร่ 51 ครัวเรือน 
       3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 12,272.21 ไร่  774 ครัวเรือน 
        4.มันส าปะหลัง มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 243.25 ไร่ 25 ครัวเรือน  

          5.ล าใย มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 1,670 ไร่ 314 ครัวเรอืน  
    6.ยางพารา มีพื้นที่เพาะปลูก 268.19 ไร่ 51 ครัวเรือน 
 ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 

6.2)การท่องเที่ยว 
        ๑. หนองน้ าธรรมชาติ  “หนองหล่ม”   

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหล่ม  (บริเวณสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม)  เป็นแหล่งต้น
น้ าทางธรรมชาติที่แปลกกว่าที่อ่ืน ๆ เนื่องจากมีลักษณะที่น้ าจะออกมาจากผิวดิน หรือที่เรียกว่า“น้ า
ออกฮู”และไหลออกตลอดปีและยังได้จัดท าฝายกั้นน้ าเพ่ือก่อสร้าง“วังมัจฉา”เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมชมอีกด้วย 

๒. ผาช่อ 
ตั้งอยู่  ณ  บ้านแม่พริก  หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองหล่ม  (ถนนสายดอกค าใต้ – เชียงม่วน) เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงบริเวณยอดเขามองเห็นทัศนียภาพของเบื้อง
ล่างได้ชัดเจน  สามารถเดินขึ้นได้โดยวิธีเดินเท้า  ขณะนี้องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมมือกัน
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลหนองหล่ม 

 ๓. ถ้ าปางงุ้น 
ตั้งอยู่  ณ  บ้านปางงุ้น  หมู่ที่  ๖  ต าบลหนองหล่ม  (ถนนสายดอกค าใต้  - เชียงม่วน)  เป็น

ถ้ าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้  แต่ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเดินเข้าชมได้
เนื่องจากมีกระแสน้ าที่อยู่ในถ้ าไหลออกมาสู่ภายนอก ซึ่งขณะนี้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลัง
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลหนองหล่ม 
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6.3)อุตสาหกรรม 
1.ปั๊มน้ ามันประเภทที่ 3/ประเภทที่ 2  5 แห่ง  

  2.จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม     5 แห่ง  
3.ร้านอาหารตามสั่ง / ร้านก๋วยเตี๋ยว  12 แห่ง 

  4.ร้ายขายของช า     20 แห่ง  
5.ร้านเสริมสวยและบริการตัดแต่งผม   4 แห่ง 
6.ร้านอินเตอร์เน็ต/ร้านโทรศัพท์    1 แห่ง  
7.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์  8  แห่ง  
8.ร้านขายปุ๋ยเคมี    2    แห่ง  
9.โรงกลึง                                        1        แห่ง 

  10.ตลาดสด              2 แห่ง 
11.โรงกลั่นสุรา                    2        แห่ง 

  12.โรงงานอุตสาหกรรม    3 แห่ง  
13.เสาสัญญาณโทรศัพท์        5 แห่ง 

  14.โรงส ี     3 แห่ง 
 

6.4)การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม 

    -กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม หมู่ที่ 2  
    -กลุ่มจักสานผู้สูงอายุต าบลหนองหล่ม 
    -กลุ่มสัมมาชีพเคหภัณฑ์แม่บ้านต าบลหนองหล่ม(ผ้าคลุมกล่องกระดาษทิช
    ชู,เสื้อคลุมไหมพรม,กระเป๋าเชือกร่มดิ้น)  
    -กลุ่มเลี้ยงโคต าบลหนองหล่ม 
    -กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองหล่ม(ลูกประคบ,น้ ามันหอมระเหย)  
    (ยาหมองสมุนไพร) 
    -กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองหล่ม(ยาหมองสมุนไพร,ลูกประคบ,น้ ามัน
    หอมระเหย) 
    -กลุ่มแปรรูปสมุนไพร(น้ ามันหอมระเหย,ยาหมองสมุนไพร) หมู่ที่ 8 
    -กลุ่มลูกประคบ หมู่ที่ 8 
    -กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 
    -กลุ่มศิริฟาร์มผึ้ง(สบู่น้ าผึ้งผสมว่านหางจระเข้,สบู่น้ าผึ้งผสมว่านทานาคา
    ,สบู่น้ าผึ้ง,น้ าผึ้งแท้) หมู่ที่ 3 
    -กลุ่มไร่พัฒนา(ข้าวกล้องมะลิ,ข้าวไร้ซ์เบอรี่) 
    -กลุ่มสมุนไพรต้นน้ า(ยาหม่องสมุนไพรต้นน้ าชนิดน้ า,ชนิดครีม) หมู่ที่ 8 
    -กลุ่มนางสมสิน จ ารัส(กล้วยหอมทองทอดกรอบ) หมู่ที่ 3 
    -กลุ่มข้าวหางงอกต าบลหนองหล่ม (ข้าวกล้องมะลิ,ข้าวไร้ซ์เบอรี่) หมู่ที่ 7 
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รายได้ 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย ต่อปีของ
ประชากร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2562 
 

หมู่ที่ พ้ืนที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายได้บุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อ่ืน ท า-หาเอง 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 154 392 154,557.14 44,487.01 30,657.14 23,639.61 263,340.91 99,526.79 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 184 515 64,242.57 29,000.00 18,695.65 17,086.96 129,027.17 46,099.03 

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 161 524 153,956.52 61,913.04 18,675.16 17,034.78 251,579.50 77,298.28 

หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 222 592 50,187.39 37,522.84 24,549.19 14,888.65 12,7148.06 47,680.52 

หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 220 427 93,963.64 26,989.09 12,396.82 6,273.73 139,623.27 71,937.05 

หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ 125 342 98,256.00 19,385.60 10,893.60 11,750.40 140,285.60 51,273.98 

หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 159 402 151,715.72 63,638.36 27,099.37 17,110.06 259,563.52 102,663.18 

หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 166 329 95,267.47 31,772.89 20,372.89 9,812.65 157,225.90 79,329.79 

หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต 37 194 120,348.65 44,927.03 23,418.92 32,240.54 220,935.14 42,137.11 

 รวมทุกพื้นที่ 1,428 3,717 104,268.56 39,146.34 20,493.01 14,862.54 178,770.44 68,680.17 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2562 
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รายจ่าย 
 ตารางท่ี 8 รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2562 
 

หมู่ที่ พื้นที ่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป)ี รายจ่าย
ครัวเรือนรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต อุปโภคบริโภคที่

จ าเป็น 
อุปโภค

บริโภคที่ไม่
จ าเป็น 

ช าระหนีส้ิ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 154 392 59,681.82 61,103.90 19,054.55 60,175.32 200,015.58 78,577.55 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 184 515 26,586.96 15,885.87 10,597.83 16,929.35 70,000.00 25,009.71 
หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 161 524 38,304.35 55,074.53 10,706.21 23,847.83 127,932.92 39,307.63 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 222 592 22,274.77 52,067.57 3,308.56 21,574.77 99,225.68 37,209.63 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 220 427 22,534.09 23,754.55 8,130.45 12,990.91 67,410.00 34,731.15 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 125 342 32,832.80 20,840.48 6,507.20 41,949.44 102,129.92 37,328.19 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เหนือ 159 402 50,182.39 100,694.97 12,955.97 36,855.35 200,688.68 79,376.87 
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 166 329 37,777.11 34,761.57 11,847.59 12,156.63 96,542.89 48,711.61 
หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจติ 37 194 14,081.08 5,621.62 2,932.43 0.00 22,635.14 4,317.01 
 รวมทุกพื้นที่ 1428 3,717 34,333.05 43,822.82 9,859.87 25,903.91 113,919.65 43,765.74 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2562 
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7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1)การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีประชาชนบางส่วนนับ 

ถือศาสนาคริสต์ และมีกลุ่มชนเผ่าบางส่วนในพื้นท่ีนับถือผี  
  -วัด/ส านักสงฆ ์   ๔ แห่ง 
  -โบสถ์คริสต์   2 แห่ง 
 

8.2)ประเพณีและงานประจ าปี 
งานประจ าปีของต าบล  พิธีสักการะเจ้าพ่อค าปวน พิธีนี้จัดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาล 

สงกรานต์  โดยได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๑  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๗   ณ  สนาม
บริเวณดงหนองหล่ม  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหล่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือท าพิธีสักการะ
เจ้าพ่อค าปวนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในอ าเภอดอกค าใต้ให้ความเคารพสักการะ   อีกท้ังยัง
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ าหนองหล่ม เพื่อให้มีความสะอาดและ
มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตรตลอดปี และเป็นการสืบสานงานประเพณี  “ล้านนามหาสงกรานต์” ซึ่งใน
งานจะมีงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  การประกวดเทพีสงกรานต์ต าบลหนองหล่ม  การประกวดขบวน
แห่เครื่องสักการะเจ้าพ่อค าปวนของประชาชน  9  หมู่บ้านร่วมทั้งต าบลใกล้เคียงในอ าเภอดอกค าใต้  
และการประกวดวงสะล้อซอซึง 

 

7.3)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม 

จากรุ่นสู่รุ่น และช่วยบอกเล่าเรื่องรวมความเป็นไปเป็นมาของชุมชน 
ภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่ส าเนียงการพูดตลอดจนความหมายของค าศัพท์  

เช่นนั้นแล้วจึงท าให้ในแต่ละท้องถิ่นมีภาษาพูดและส าเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นด้วย 
ภาษาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 

ประชาชนต าบลหนองหล่ม ใช้ภาษาเหนือ หรือก าเมือง หรือค าเมือง ซึ่งเป็นภาษาถ่ิน 
ที่ใช้ในภาคเหนือตอนบน ในการสื่อสาร 

ข้อควรสังเกตบางประการเกี่ยวกับภาษาเหนือ 
1. เสียง /ช/ ในภาษาไทยกลาง ในภาษาเหนือจะออกเสียงเป็น  /จ/ เช่น  

ชื่อ จะออกเสียงเป็น จื่อ  เช้า จะออกเสียงเป็น เจ๊า 
2. เสียง /ร/ ในภาษาไทยกลาง  ในภาษาเหนือจะออกเสียงเป็น /ฮ/ เช่น 

รู้  จะออกเสียงเป็น  ฮู้  ร้อง จะออกเสียงเป็น  ฮ้อง 
3. ค าท่ีเป็นเสียงสามัญในภาษาไทยกลาง ในภาษาเหนือจะเป็นเสียงจัตวา เช่น 

กิน  จะออกเสียงเป็น  กิ๋น 
ใจ  จะออกเสียงเป็น  ใจ๋ 
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7.4)สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ครีมมะขาว (ตราแม่แสงดี) และเป็นสินค้าสินค้าที่ OTOP 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงใน

พ้ืนที่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สถานที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค้า ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
บ้านใหม่เหนือ 

 
8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

8.1)น้ า 
น้ าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น น้ าเป็น

แหล่งก าเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ าได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ ายังมีความ
จ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เราใช้ส าหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ช าระร่างกาย ฯลฯ  
น้ ามีความจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ า
อ่ืน ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร  

ปัญหาของทรัพยากรน้ า 
-ปัญหาการมีน้ าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้ท าลาย

ป่า ท าให้ปริมาณน้ าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 
-ปัญหาการมีน้ ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท าให้เกิดน้ าท่วม

ไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในต าบลหนองหล่ม
ทุกๆปี 

-ปัญหาน้ าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าเสีย ได้แก่น้ าทิ้งจาก
บ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งสู่แม่น้ าล าคลอง 

แหล่งทรัพยากรน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่ต าบลได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยฮุง อ่างเก็บน้ าร่องช้าง 
ท านบห้วยแม่ฮ่าง สระจ าป่าแหย่ง ดงหนองหล่ม ห้วยร่องสัก ห้วยร่องช้าง ห้วยฮุง ห้วยหนอง
หล่ม ห้วยปาง ห้วยแปม ห้วยแม่พุง ห้วยก้างปลา ห้วยส้าน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ าที่ใช้
เพ่ือการเกษตร และใช้ในการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองหล่ม 

8.2)ป่าไม้ 
 ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็นป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า ป่าพลัดใบ หรือ ป่า
โปร่ง    ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์อ่ืน ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย
สี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์
ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ  ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูก
ท าลาย  จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พ้ืนดินจะ 
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ขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้น
เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และท่ีลุ่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่ได้  ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกบุกรุกเพ่ือ
ท าสวนยางพารา ท าไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงจ านวนมาก เนื่องจากประชาชนยังขาดที่ดินท ากิน ท าให้บุก
รุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ทุกๆปีโดยการร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
พ้ืนที่ เพื่อร่วมกันปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มให้มากยิ่งขึ้น  

 

8.3)ภูเขา 
ต าบลหนองหล่มเป็นพ้ืนที่ราบเชิงภูเขา ซึ่งพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง อยู่ใน 

เขตป่าแม่ร่องขุย ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีเนื้อท่ีประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 
320,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มี
สภาพป่าแตกต่างกันไป ได้แก่ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ภูมิประเทศท่ัวไปเป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่ราบลุ่มของอ าเภอเชียงม่วนอยู่ตอนกลาง มีดอยภูนางสูง 
1,202 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นต้นน้ าส าคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ าแม่ยมท้ังหมด 
 

9 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
9.1)ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  
หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 298 294 592 206 
2 บ้านใหม่เหนือ นายสมบูรณ์  ค ามาบุตร 336 338 674 234 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 275 313 588 212 
4 บ้านท่านคร นายสุทิน รักษาดี 408 385 793 268 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 689 719 1,408 456 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 246 208 454 212 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 305 300 605 213 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 306 281 587 227 
9 บ้านร่วมจิต นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา 151 121 272 66 

รวมทั้งสิ้น 3,014 2,959 5,973 2,089 
 
 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
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9.2)ข้อมูลด้านการเกษตร  
 โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตร หมู่ที่ 1 - 9 ทั้งหมด 22,452 ไร่ 
         1.ข้าว มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 5,510 ไร่ 806 ครัวเรือน 
  2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 10,665 ไร่  829 ครัวเรือน 
        3.มันส าปะหลัง มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 570 ไร่ 79 ครวัเรือน  

          4.ล าไย มีพื้นที่เพาะปลูก จ านวน 4,570 ไร่ 686 ครัวเรอืน 
   5.กระเทียมหัว มีพ้ืนที่เพาะปลูก 193 ไร่ 75 ครัวเรือน      
 ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
9.3)ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 1.ห้วยฮุง หมู่ที่ 1,2   7.ห้วยหอ ดงหนองหล่ม หมู่ที่ 8   
 2.ห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 3   8.ห้วยแม่พุง หมู่ที่ 9 
 3.ห้วยปาง ห้วยแปม สระน้ าจ าป่าแหย่ง หมู่ที่ 4 
 4.ห้วยร่องช้าง ห้วยผาช่อ ห้วยร่องสัก อ่างเก็บน้ าร่องช้าง หมู่ที่ 5 
 5.ห้วยก้างปลา ห้วยส้าน หมูท่ี่ 6 
 6.อ่างเก็บน้ าห้วยฮุง หมู่ที่ 7 
  

9.4)ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
1.ระบบประปาดงหอ เป็นระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ให้บริการ

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 – 5,7 - 8 ต าบลหนองหล่ม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 
 5.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 
 7.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น
ตามกันไปด้วยจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลัง
จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนด
จุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ
ช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่ งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้น
จนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่
จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ และ
ศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

  เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

    อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ 

ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ 

เพ่ิมรายได้ต่อหัว     
๓.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 

รายได้ใหม่  
                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน    
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี  

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตของ สินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
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3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ
ความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตั วสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย
ทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
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   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่  
ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      แ ล ะ ส ร้ า ง
กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
จาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
 ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
  ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ แ ล ะ สั ง ค ม
ของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
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  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   

1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

  “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา   
                    สินค้าเกษตรปลอดภัย      ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 

4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔  ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕ )  
วิสัยทัศน์     

“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่  
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่า
การค้าชายแดน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจอย่าง
สร้างสรรค ์
 4. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี        มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ  มีส่วนร่วม 
 6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์รวม : 

จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี
รายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย
ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การร่วมอยู่กันเป็นประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ : 

1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิมขีด ความสามารถในการ

แข่งขัน 
4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 

แนวทางพัฒนา   
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าแบบครบวงจร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ี 
3. ส่งเสริมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ )ปรดทองหลังพระ(  
4. น้อมน าและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สภาบันเกษตร และผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับการเชื่อมโยงกับประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) GMS(  อาเซียน  

)AC  (และ ประเทศกลุ่ม BIMSTEC   
7. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในอนุ

ภูมิภาค ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง )GMS  (อาเซียน ) AC( ประเทศกลุ่ม BIMSTEC  และประเทศคูค้า 
8. พัฒนาแหล่งน้ าและเส้นทางคมนาคมเพ่ือสนับสนุน การผลิตและการตลาด สินค้าเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   

ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน เชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ  
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 3. ยกระดับคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าและบริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
          5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและสื่อสังคมออนไลน์ 
 
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 

4. การบริหารจัดการ 
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิม/ทันสมัย/ได้มาตรฐานสากล 
 2. ยกระดับตลาดการค้าชายแดนให้มีความหลากหลายในสินค้าและบริการ อีกทั้งอนุรักษ์รูปแบบ
ตลาดนัดของชาวบ้านไทย-ลาว 
 3. พัฒนาแหล่งเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน/ชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอยู่นานและใช้จ่ายมากข้ึน 
 5. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture City 
 7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะในด้านต่างๆ 
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
          9. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
 3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง  
 4. จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
กลยุทธ์  
 1. พัฒนาเมือง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย  
          2. ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางคมนาคม การให้บริการที่เชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. พัฒนาสังคม ชุมชนคุณภาพ มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
         2. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   
2. ส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน  
3. สร้างและพัฒนาบุคคลากรบริการทางด้านสุขภาพเพ่ือรองรับบริการทางการแพทย์ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  

และนานาชาติ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรมพะเยา 
8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

วิชาชีพสู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิม         
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

  1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2 สร้างจิตส านึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า  
 2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า  
  2.1 การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
  2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 

  2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ า  
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3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  3.1 ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
  3.2 แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
  3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  4.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

        4.2 ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
  4.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  
        4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนที่มี
ความตอ่เนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของชุมชนที่มีความ
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 2. แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
 3. พัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและกลไกอ านวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มี
มาตรฐาน 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 5. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงและพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 8. ลดการเข้าถึงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. บูรณาการสกัดก้ันการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า/ผู้ผลิต บ าบัดผู้เสพ และสร้างภูมิคุมกัน
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้านการอ านวยความเป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เชื่อมดยงกันทุกพ้ืนที่ และ
เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่องรัฐให้มีความพร้อมในการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย 
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 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูก
กฎหมาย และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 6. ป้องกัน แก้ไข และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติให้กับประชาชน รวมทั้งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีประเทศเพ่ือนบ้าน 
 8. ลดพ้ืนที่ กิจกรรม เวลา ร้านค้า และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าผิดกฎหมายแอลกอฮอล์อย่าง
จริงจัง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา  
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) 
ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
แนวทางพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมการด าเนินงานต้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน 
ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โค
วิด-๑๙) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและแข่งขันกีฬา 

 ๓.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
๔.  ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งชันกีฬาในทุกระดับ 
6.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวมากข้ึน 
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๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการ 
บริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

๕. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโต - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ า
พร้อมจัดท าแผนที่น้ าอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 ๒.  สนับสนุนและช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า 
 3.  ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นอ่ืนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และ
 กระจาย ความเจริญไปทุกพ้ืนที่ 
          4.  สนับสนุนค้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไข 
 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อ่ืน ๆ 
 5.  ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการ 
 สนับสนุนให้มีการจัดท าผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับ 
 การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย 
ครอบคลุมทุกต าบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
และนอกระบบ 

๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

๔. การท านุบ ารุงสาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมงานดันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก 

และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
๖. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

๒.   ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิงต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย 
 ๔.  ส่งเสริมการดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของ 
 แหล่งต้นน้ าล าธาร 

5. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
 ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต 

 ๓.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมขนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่
 ส าหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๔.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น า ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่ง ๆ ในการพัฒนา 
 ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ 
 สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพ่ือให้การ 
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
7. การรณรงค์ปกป้องสถาบันซาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความ 
สมานฉันท์ 
8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง 
ทั่วถึง 
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2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองหล่มและแนวทางการพัฒนา   ในช่วง 5 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ 

 
พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ และการลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักที่  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
“ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้ สะดวกรวดเร็ว และมีสาธารณูปโภค
เพียงพอต่อความต้องการ 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
  ๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
เทศบาล 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าการเกษตร 
2. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ าอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา 
3. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่    

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

3. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

7. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 

9. เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
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ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ล าเหมือง ล าคลอง และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ าท่วมขัง 

3. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

11.  กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น  ร ะ บ บ 
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้าและการ
ลงทุน 
 

- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 

- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  
เพ่ือประชาชน 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

 

3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบว งจร  เ พ่ื อ เ พ่ิ มมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทา ง
การเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบ
อาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 
 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
ความเชื่อมโยง 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
-พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
- การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนเพ่ือ

การเกษตร  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รั กษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
9. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
10. ให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

10. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

11. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 

13. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

14. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
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ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งข้ึน 

2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 

5. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

7. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

8. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

10. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

11. เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

13. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 

15. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

16. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์
ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม อนุ รั ก ษ์ ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่ ง เสริมอนุ รั กษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดหา 

จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

6. ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน - จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ ได้ รับการ
สนับสนุน 

- จ านวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 

จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 

7.  ส่ ง เสริ มและสนับสนุนระบบการจั ด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
หลักประกันความ มั่นคง 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์/
พัฒนา 

- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยง 
   1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

        2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
-พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 

        3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



   ห น้ า  | 39 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66-2570)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่   

2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทนแทนและการใช้อย่างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้ยั่งยืนและน่าอยู่ 

2.   เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

2. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ประชาชนประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความ
ยั่งยืน 

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เ พ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ครัวเรือนที่ได้รับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

 
ความเชื่อมโยง 

 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
-ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
 

พันธกิจ 
1.สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่  
3.  การป้องกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด  
 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
3. เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์           
1.  ประชาชนปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    
2.  ประชาชนมีความสามัคคีและปรองดอง        
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย       
4.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 5.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปกป้อง และ
เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น ข อ ง ช า ติ  ศ า ส น า แ ล ะ
พระมหากษัตริย์ 

- หมู่บ้าน ชุมชน มีความสมานฉันท์และความสามัคคี 
- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน 
และตามชายแดน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย 

- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

      2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
- 

      3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และ

รับผิดชอบ)  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

3.  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษ ี
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- จ านวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ

บริหารงาน 
- จ านวนเทศบัญญัติต าบล ท่ีออกบังคับใช้  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

- จ านวนประชาชนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดท าประชาคม 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อ 
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและเพิ่มอัตราก าลัง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
- 

๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ก. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ
ด้านงบประมาณดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่มซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุดส่วนอีก
ปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน
คือการวางแผนผังเมืองเพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชน
ใหญ่ก าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตส าหรับเทศบาลต าบล
หนองหล่มต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองเพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบกับ
ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ท า
ให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ าล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามีวัชพืช
ปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่
มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่
ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีท าให้ถังลูกบอล
เก็บน้ าประปาเป็นสนิม พุพัง ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท าให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ช ารุด พัง 
ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และน้ าประปายังมีหินปูนผสมเป็น
จ านวนมาก 

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระน้ าในพ้ืนที่นาของ
ตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณ
ล าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต หมู่ที่ 2 บริการรับส่งไปรษณีย์ถึง
บ้าน ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม แต่ในภายในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองท่ีก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือนกับการบริการของ TOT เป็นต้น 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของบ
สนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที ่
๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ 
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาชีพอ่ืนเช่นค้าขายธุรกิจรับเหมาข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อ
เทียบการท านา ท าไร่ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลหนองหล่มยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจไม่มี
พืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่าท า
อย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

 ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังต้อง 
อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆเช่นปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานปัญหาด้านสังคม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน
ชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว  ฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนบาง
ปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่
ค่อนข้างจะจ ากัดเพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ ายการ
ลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจ
รวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้อง 
ด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็น
นโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะ
จ าหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิต
ไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
  
  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นแต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะ
แก่การเกิดโรคไขเ้ลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
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3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มขาดการปลูกจิตส านึกในด้าน
รักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษา
เล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งท่ีพ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้
กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปรดปัญหาหรือไม่มี
ข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มไม่มีพ้ืนที่ใน 
การเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่าง
แท้จริง หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
แก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะด าเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลหนองหล่มคอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของ
ตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลหนองหล่มเพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข 
ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่อง
เกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพ
ดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม 
ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้าน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนาม
กีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับ
หมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก  
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่อ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกายและนันทนาการ
อย่างเพียงพอและใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน 

ท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหล่มมีความล่าช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ 

บริหารอย่างจริงจัง   
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนอง

หล่ม ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม 
อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆสาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่าง
ระยะเวลาในการท านา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองหล่มบางส่วนไม่
ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจ
เนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของ
การท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณใน
การจัดหามีจ ากัด รายได้ของเทศบาลต าบลหนองหล่มมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย
เนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบล
หนองหล่ม 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ก า ร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ตั ว แ ท น ข อ ง ชุ ม ช น / ห มู่ บ้ า น  ใ น ด้ า น 
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหล่มจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน โดยการ
ส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้าน
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่
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ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลต าบลหนองหล่ม และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลต าบล
หนองหล่มจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้รับการพัฒนาสามารถ   
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. เทศบาลต าบลหนองหล่มสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม 
เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่แตกต่าง
จากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือเป็นปัญหาส าคัญเช่นปัญหาการจัดเก็บขยะปัญหาการขาด
แคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและเพ่ือเป็นปอดชุมชนซึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่มากท าให้ปัญหาด้านต่างๆไม่รุนแรง
ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนักเป็นปัญหาขยะของครัวเรือนดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการ
ปรับปรุงสวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นปอดอย่างแท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆของเขต
เทศบาลต าบลหนองหล่มในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มมีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การ
ปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช 
จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลหนอง

หล่มชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิ จ  และ  สามารถ เปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่เทศบาลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ห รื อ ก า ร ด า ร ง
ชีวิตประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย W4 พ้ืนที่ต าบลไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจร
ผ่านท าให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต าบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้

ท า ให้ การปฏิบัติ ของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์S6 สภาเทศบาลต าบลสามารถออกข้อบัญญัติ

ได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง 
และประสบการณ์ในการท างานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม

ภารกิจและก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้ อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ

ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 

และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยั งมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เ ป็ นห น่ ว ย ง า นที่ มี ค ว าม ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ า รุ ง รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้น า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก า หนดน โ ยบายกา ร พัฒนา ในด้ า น
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยัง
ไม่ เ ต็ มที่  ยั ง ต้ อ ง อยู่ ภ า ย ใต้ ก า รก า กั บ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิน่ 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ้ งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ า ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาล  
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 ส ภ า ว ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O11 น าข้อมูลจาการจัดท า เวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ องประชาคม
อาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

5) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

6) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

8) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

9) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

10) ในเขตเทศบาลมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่ไดร้ับการพัฒนา 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล -ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร 
- การอุปโภค-บริโภค 
- สังคมในชุมชน 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

9) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

10) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

11) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๑2) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66-2570)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน มีการคัดแยก
เพื่อลดปรมิาณขยะ 

2) ปัญหาการตัดไม้ท าลาย
ป่า 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

-ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ท ากินและให้มี
การส่งเสริมการปลูก
ป่า 

๔. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปรด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๔. ด้านบริหารจัดการ 1) การบริหารภาครัฐต้อง
เร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนอง
การให้บริการ 

-การให้บริการในดา้นการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่ง
ต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ 
จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติที่ต้องการ
ท านิติกรรมต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับรัฐ 

- ชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ 

-เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน
ระดับทีส่ื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

4.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงเพื่อ

การพัฒนา
ประเทศสู่ความ

มั่งค่ัง 

7. 
ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจสิติกส ์

3. 
ยุทธศาสตร์การ

สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

8. 
ยุทธศาสตร์

ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

10.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

 

9.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 

1.มุ่งพัฒนาเชียงรายใหเ้ป็นประตกูารค้า  
การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยว

ชายแดนและการท่องเที่ยว   

2 . อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ สื บ ส า น
วัฒนธรรมล้ านนาและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 

3.เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4.พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   

3.3 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับมหภาคกบัยทุธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุขศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสาธารณสุขและ

การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม 

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภัยและการค้า  
การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายใน

และตามแนวชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเมืองและ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคณุค่าและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาการเมืองและการ

บริหาร 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

 

แบบ ยท. 
 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ านความ
มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
ส ร้ า ง
ความสามา
รถ ในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
แ ล ะ
เสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พ
คน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภ า ค แ ล ะ
เ ท่ า เ ที ย ม
กั น ท า ง
สังคม 
 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
ส ร้ า ง ก า ร
เติ บ โตบน
คุ ณ ภ า พ
ชีวิ ตที่ เ ป็ น
มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
ต่างประเท
ศ ประเทศ
เพื่ อนบ้าน 
และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร์
ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม
เข้มแข็งทาง
เ ศ ร ษฐ กิ จ
และแข่งขัน
ไ ด้ อ ย่ า ง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภ า ค เ มื อ ง 
แ ล ะ พ้ื น ท่ี
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์
ก า ร
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ
ทุนมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
เ พิ่ ม
ประสิทธิภา
พและธรร
มาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ก า ร ส ร้ า ง
คว าม เป็ น
ธ ร ร ม ล ด
ค ว า ม
เหลื่ อมล้ า
ในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
เ ติ บ โ ต ที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น
วิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า
โครงสร้ าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส์ 
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลหนอง 
หล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาสังคม 

การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ

บริหารจดัการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

พะเยา 

ยุทธศาตรท์ี่ 1 
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภยัและการคา้ 
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารค
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ยุทธศาตรท์ี่ 4 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน 

ยุทธศาตรท์ี่ 5 
พั ฒ น า แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาตรท์ี่ 6 
ส่ ง เ ส ริ ม คว าม
มั่นคงภายในและ
ต า ม แ น ว
ชายแดน 

ยุทธศาตรท์ี่ 2 
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการท่อง
เทียวเชิงอนุรกัษ์
เรียนรู้วิถีชุมชน
ใ น แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาตรท์ี่ 3 
พั ฒ น า
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน  ๒  
(เชียงราย-
พะเยา-

แพร่-น่าน) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิ
สติกส์เช่ือมอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและ
เตรียมพร้อมรับความ
ร่วมมือประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่
มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุน
การยกระดับการพัฒนา
สังคม การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาชุมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุ่มจังหวัดสี
เขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาการเมือง
การบริหาร 
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒน าก า ร ผ ลิ ต
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย/อินทรีย์
วิ ส า ห กิ จ / SMEs 
ใช้เทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร มแ บ บ
บูรณาการ 
 

2. ส่ ง เสริมและ
พัฒนาการแปรรูป
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น / มี
น วั ตก ร ร ม  เพื่ อ
เพิ่ มมูลค่าสินค้ า
เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ 

3. ส่งเสริมพัฒนา
แ ล ะ ข ย า ย ผ ล
โครงการอันเนื่อง
ม า จ า ร
พ ร ะ ร า ช ด า ริ
จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า 
(หมู่บ้านต้นแบบ
,แนงทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

4 .  ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ ประยุกต์
ต า ม แ น ว ท า ง
พระราชด าริ (ปิด
ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ ) 
จังหวัดพะเยา 
 

5 . ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนาการแปรรูป
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น / มี
น วั ตก ร ร ม  เพื่ อ
เพิ่ มมูลค่าสินค้ า
เกษตร ปลอดภัย/
อินทรีย์ 
 

6. เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตร/สถาบัน
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร/เชิงนิเวศ 
 

8. การพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนการพัฒนา 9.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร และ
ส่งเสริมเส้นทางพืชผลทางการเกษตรเพื่อเชื่อมโยง 
 

10. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์/Otop/SMEs/พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
แบบบูรณาการ 
 

11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า 
การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคู่ค้า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม เกษตรปลอดภัย และการค้า 

การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ 
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

1. พัฒนาแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี
มู ล ค่ า เ พิ่ ม /
ทั น ส มั ย / ไ ด้
มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมความ
ร่ วม มือ ด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

3. พัฒนาแหล่ ง
เชิงประวัติศาสตร์ 
แหล่ ง เ รี ยน รู้ วิ ถี
ชุมชน/ชาติพันธุ์ 
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

4 .  ส ร้ า ง แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห ม่ 
และส่งเสริมให้มี
กิ จกร รม เพื่ อ ใ ห้
นักท่อง เที่ ยวอยู่
นานและ ใช้ จ่ าย
มากข้ึน 
 

5. เพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวกใน
การเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว 

6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture 
City 
 

7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีทักษะใน
ด้านต่างๆ 

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

9. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ ก า ร
ท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน 

๑.๓ พัฒนาสนับสนุนและ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

1. ศึกษาออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมือง
ชายแดน ให้มีความน่าอยู่ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ 

3 .  พั ฒ น า เ มื อ ง แ ล ะ เ มื อ ง
ชายแดน 

2. ส ารวจพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าประปา และเพิ่มระบบผลิตประปาที่ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโต - บริโภค 
และการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง เป็น
ระบบลุ่ มน้ าพร้อมจัดท าแผนท่ี น้ าอย่ า ง
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

1.2 สนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้ ป ร ะ ส บ
ปัญหาภัยแล้ง
และขาดแคลน
น้ า 

1.3 ส่งเสริมให้มีระบบการ
คมนาคม และการขนส่งท่ี
เช่ือมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้การ
คมนาคมและการขนส่งสินค้า
มีความสะดวกรวดเร็ว และ
กระจายความเจริญไปทุก
พื้นท่ี 
 

1.4 สนับสนุนค้านเทคนิค 
วิชาการ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลและบุคลากร 
ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงาน อ่ืน 
ๆ 
 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
ประชาชน 

๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิต
แบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
อาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเมืองและโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

1.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ท่ีดินให้เป็นระบบ 
และการจัดการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม โดยการ
สนับสนุนให้มีการจัดท าผังเมืองรวม เพื่อวางแนว
ทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัวมากข้ึน 
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โครงการ/กิจกรรม  
 

1.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต าบล  (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา ก่อสร้างถนน คสล. และถนนลาดยาง) 

2.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรม 
     การปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ าต่างๆ) 
3.  โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในต าบลเช่นกลุ่ม 
     ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเย็บกระเป๋า ฯลฯ 
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ท านา เลี้ยงสัตว์ปลูกผักปลอดสารพิษ 
6.  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลหนองหล่ม 
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒.๓  การส่งเสริม
แ ล ะ ส ร้ า ง อ ง ค์
ความรู้ องค์การ
ชุ ม ชนห รือภ าค
ป ระ ช า ช น ใ ห้ มี
ความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๖ ส่งเสริมและ
แ ล ะ พั ฒ น า สุ ข
ภาวะในชุมชน 

๒.๗  ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการ
จั ด ส วั ส ดิ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สร้างหลักประกัน
ความ มั่นคง 

2 . 8  ส่ ง เ ส ริ ม
บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ 
ป ร ะ ช า ช น  ใ ห้ มี
ทักษะชีวิต ภายใต้
การอยู่ ร่ วมกัน ใน
ประชาคมอาเซียน   

2.4 การท านุบ ารุงสาสนาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ิน 
 

1.1  ส่ ง เ สริ มการด า เนิ นงาน ต้าน
สาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดีให้กับ ประชาชนตลอดจนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จ าเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-๑๙) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 

1.3 ส่ ง เส ริมสุ ขภาพอนามัยและ
นันทนาการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

๒ .๔  ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
จัดกา รศึ กษ า
ทุกระดับ เพื่อ
พั ฒ น า
ปร ะช าชน ใน
ชุ ม ช น แ ล ะ
ท้องถ่ิน 

๒ .๕  ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

๒ . ๒  ส่ ง เ ส ริ ม
อ นุ รั ก ษ์ ท า นุ
บ า รุ ง ศ า ส น า
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ ชุมชนมี
ภูมิ ต้ านทานก าหนด
วาะรการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย 
ครอบคลุมทุกต าบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง 
ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
และนอกระบบ 

2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปะ จารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญา 
ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป 

1 . 6 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้มแ ข็ งของ เค รื อ ข่ าย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้ าน  ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
พื้นฐานในชุมชน 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ในการ เ ข้า ถึง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. ส่งเสริมการมี
อ าชี พ เพื่ อ ส ร้ า ง
ร า ย ไ ด้ แ ก่
ประชาชน 

3 .  ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒน าบุ ค ล าก ร
บริ การทาง ด้ าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
 

4. ส่งเสริมการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ
รองรับกลุ่ม GMS 
และอาเซียน 
 

5.  ส่ ง เ ส ริมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ควบคุมป้องกันโรค
เรื้อรัง โรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ า 
 

6. ส่ ง เสริมการพัฒนาและสร้า งสนามกีฬาที่ มี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็น
คุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา 

8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาชีพ
สู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม 

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม  

1.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี และสนับสนุน 
     ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนและ 
     ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าภายในต าบล 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ดนตรี และจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
5.  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่ 
6.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
7.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมบุคลากร   
     การศึกษาต่อ 
8.  โครงการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน      
     ต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบล  
9.  โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 
     ในต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  
10. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเสริมทักษะ 
11.  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านอาคารสถานที่เช่นจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
      ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก 
      เล็ก  
12.  โครงการจัดหารถรับ – ส่ง เด็กเล็กและสนับสนุนค่ารถ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และการจัดหาสวัสดิการอ่ืนๆแก่  
       ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส  
14.  โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
15.  โครงการจัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ 
16.  โครงการจัดหาอุปกรณ์งบประมาณจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ 
       ยากจนในพ้ืนที่ต าบล 
17.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเยาวชนในต าบล 
18.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นให้แก่ อสม. เพื่อปฏิบัติงาน และ 
      จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัย กู้ชีพ เพ่ือบริการประชาชน 
19.  โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อและให้ความรู้ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  โรค 
       เอดส์   โรค  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  
20.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21.  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 
22.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาดูงาน 
       ของกลุ่มประเทศอาเซียน  
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๓.๑ อนุรักษ์และการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความย่ังยืน 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่ม
พื้ น ที่ สี่ เ ขี ย ว ส ร้ า ง
ความสมบูรณ์ในทุก
พื้นที่ 
 

3.2 ส่ ง เ สริมการ จัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิงต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย 

3.1 ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน เด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ช น  เ พื่ อ ก า ร จั ด
ก า ร พ ลั ง ง า น 
ทรั พยากรธรรมชา ติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

โครงการ โครงการ 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรดินและน้ า 
 

3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 
 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เพื่อสนับสนุนการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 

4. ส่งเสริมให้คน
อยู่ ร่ ว ม กั บ ป่ า
อย่างยังยืน 
 

3.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

3 . 4  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ดู แ ล แ ล ะ
บ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูก
ป้ า ท ด แ ท น แ ล ะ รั ก ษ า
สภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ าล า
ธาร 
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โครงการ/กิจกรรม  
 1.  ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟู คุณภาพของที่ดินและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
 2.  ส่งเสริมการเกษตรชุมชนลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการท าปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซังข้าว 
 3.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ป่า อากาศ ส่งเสริมการปลูกพืช 

     เศรษฐกิจ ส่งเสริมการปลูกป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 
 4.  ก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) และศาลาเอนกประสงค์ เทลาดคอนกรีต ก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว 

     และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปณสถาน 
5.  โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชน้ ามันสัตว์ที่ใช้แล้ว และการก๊าซชีวภาพครัวเรือน 
6.  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประปา น้ ามันเชื้อเพลิง 

 7.  โครงการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน รณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
 8.  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์ป้องกันไม่เผาฟางข้าว  
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

2 . 5  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ง า น ดั น ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาเด็ก 
และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 

โครงการ 

2.7 สนับสนุนการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและ
การจร าจร  เพื่ อ ส ร้ า ง
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 

๔.๑ ปกป้องเทิดทูน สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.2 ปกป้อ งและ
แก้ ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

๔ . 4  ก า ร
ป้ อ ง กั น แล ะ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

 

๔.3 เสริมสร้างความ
เ ข็ ม แ ข็ ง อ ง ค์ ก ร
ประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1. ส่งเสริมการมี
ส่ วนร่ ว ม ในการ
พิทักษ์รักษ์สถาบัน
หลักของชาติ 
 

2. สร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วนในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4. สร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์และ
แรงงาน ต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 
 

5 . พั ฒ น า ค ว า ม
มั่ น ค ง พื้ น ที่
ช า ย แ ด น เ พื่ อ
รอ ง รั บ ก าร เ ปิ ด
ประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน 
7. เสริมสร้างความมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตาม

ชายแดน 

2.6 สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการปกป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ 
 2.  โครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เช่นอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดหา 
                น้ ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ 
                ติดยาเสพติด 
 3.  โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานของ อพปร. เช่น สนับสนุนวัสดุ   
               อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร. สนับสนุนกิจการ อปพร สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับการ 
               ปฏิบัติงานของ อปพร. 
 4.  โครงการป้องกัน อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย 
 5.  โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล 
 6.  โครงการอุดหนุนชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านโครงการเฝ้าระวังจุดตรวจจุดสกัด เพ่ือรักษาป้องกันความ 
               ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 8.  โครงการติดตั้งป้ายจราจร และสัญญานไฟจราจร 
 9.  โครงการสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 10. โครงการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
 11. โครงจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมประจ าต าบล 
 12. โครงการให้ความรู้แก่ เยาวชน  ประชาชน ผู้น าชุมชนในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบ 

      ประชาธิปไตย  
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๕ . ๓  พั ฒ น า
สมรรถนะขององค์กร
และบุคลากรเพื่อการ
บริ หา ร จัดก ารที่ ดี
และมีประสิทธิภาพ 

5.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความ
โ ป ร่ ง ใ ส  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  แ ล ะ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่ วนในการบริหารงาน การ
ต ร ว จ ส อบ ติ ดตา ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต 

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจน
ส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้น าชุมชน ผู้น า ท้องถ่ิน กลุ่มองค์กรต่ง 
ๆ ในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้เกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๕.๒  การส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวที เรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมของประชา
รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

๕.4  ส่งเสริมสนับสนุน
ก า ร บู ร ณาก า ร ก า ร
ท างาน และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ในการ เ ข้า ถึง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. ส่งเสริมการมี
อ าชี พ เพื่ อ ส ร้ า ง
ร า ย ไ ด้ แ ก่
ประชาชน 

3 .  ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒน าบุ ค ล าก ร
บริ การทาง ด้ าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
 

4. ส่งเสริมการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ
รองรับกลุ่ม GMS 
และอาเซียน 
 

5.  ส่ ง เ ส ริมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ควบคุมป้องกันโรค
เรื้อรัง โรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ า 
 

6. ส่ ง เสริมการพัฒนาและสร้า งสนามกีฬาที่ มี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็น
คุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา 

8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาชีพ
สู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

5.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองและการเลือกต้ัง เพื่อให้
การพัฒนาท้อง ถ่ิน เป็น ไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน 

5.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันซา
ติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนการ เสริมส ร้ า งความ
สมานฉันท์ 

5.8 การเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจ าต าบล และปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ช ารุด 
     2. โครงการจัดหาหนังสือและท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
 3. โครงการจัดตั้งห้องสมุดประจ าต าบล 
 4. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ของต าบล 
 5. โครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตต าบล 
 6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์เช่นรถตู้โดยสาร รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ 

     บรรทุก รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
7.  โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างส านักงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขุดสระน้ าขนาดใหญ่   
     เพ่ือจัดท าแก้มลิงกักเก็บน้ า และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

 8.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
 9.  โครงการปรับปรุงอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อมส านักงาน 

10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน 
องค์กร 

 11.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 ราชการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
 12.  โครงการจัดท าและปรับปรุง ระบบพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี 
 13.  โครงการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น 
 14.  โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นของจังหวัดพะเยาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 15.  โครงการการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล  
                  ผู้บริหาร 
 16.  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกฝ่ายบริหาร  และพนักงานเทศบาล 
 17.  โครงการอบรมปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน 
                 จ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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    3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)  
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
 ““ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 

 

พันธกิจ 

 ๑  พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสร้างงานสร้าง
ราย ได้  และการลงทุน  ที่
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุ มชน โครงสร้ า งพื้ นฐาน 
ระบบสา ธา รณูป โภค  ไ ด้
มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

๒ พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้
คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธ ร รม ช าติ แ ล ะจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม 

๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศั ก ย ภ า พก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

๕ สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และชุมชน 
 

 
 

  

3.4แผนท่ียุทธศาสตร์ 

แบบ ยท .02 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 ๑ ประชาชนมีอาชีพมีการ
ส ร้ า ง ง า น ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
รายได้ สะดวกรวดเร็ว 
แ ล ะ มี ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๒  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

๓  ชุมชนมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อมอย่ า ง
ยั่งยืน 

๔   ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจ 
ของเทศบาล 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม 
การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  

แบบ ยท .02 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ             
การท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพื่อ
ประชาชน 

๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทั้ งด้านการตลาดอย่างมี คุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แน วแ น วทา ง
การพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาะรการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

๒.  ส่ ง เส ริ มอนุ รั กษ์ ท า นุ บ า รุ ง ศ าสนา
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

๖. ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกัน
ความ มั่นคง 

8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน 

๒. การพัฒนา ศักยภาพชุมชน เพื่ อการจัดการพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ เสริมสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

2. ป้องกันและแก้ ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวที
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

แบบ ยท .02 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ -บริหารทั่วไป 
-อุตาสาหกรรมและการ
โยธา 
-ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-การเกษตร 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชมุชน 
*งานไฟฟ้าและถนน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
*งานกอ่สร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

-อบจ.พะเยา 
-ทรัพยากรน้ า  ภาค 
1 ล าปาง 
-โครงการ
ชลประทานพะเยา 
-ทางหลวงชนบท
จังหวัดพะเยา 
-กรมส่งเสริมฯ 
-จังหวัดพะเยา 
-โยธาธิการและผัง
เมือง 

2 การ พัฒนาสั งคมและ
คุณภาพชีวิต 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห ์
-สร้างความเข็มแข็ง 
-ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

-แผนงานการศกึษา 
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
*งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสขุอืน่ 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์
*งานสวัสดกิารสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
*งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม็แขง็ 
-แผนงานศาสนาวัฒนะธรรม
และนนัทนาการ 
*งานกีฬาและนันทนาการ 
*งานศาสนาวฒันะธรรม
ท้องถิ่น 

-ส านักปลัดเทศบาล -อบจ.พะเยา 
-พมจ.พะเยา 
 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การเกษตร -แผนงานการเกษตร 
*งานส่งเสริมการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
*งานสวนสาธารณะ 

-ส านักปลัดเทศบาล -พัฒนาที่ดิน         
จ.พะเยา 
-เพาะพันธ์กลา้ไม้ 
จ.พะเยา 

4 ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

-ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
ภายใน 

-แ ผ น ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการักษาความสงบ
ภายใน 
*งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 

-ป้องกันฯ         
จ.พะเยา 

5 การบริหารจัดการ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 
 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
*งานคลัง 
-แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
*งานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

-กรมส่งเสริมฯ 
-จ.พะเยา 
 

รวม 5  11 11 3 8 
 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ
  1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4        1,520,000      4       1,520,000       4      1,520,000       4       1,520,000       4        1,520,000      20      7,600,000
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 87     33,999,000    83     29,124,000    221  71,511,460    85    32,837,500    107    39,996,000    583    207,467,960
  1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 14      230,000         14     230,000         14    230,000         14     230,000         14      230,000         70      1,150,000
  1.4 แผนงานเกษตร 4       65,000           4       65,000            4      65,000            4       65,000            4        65,000           20      325,000

รวม 109   35,814,000    105   30,939,000    243  73,326,460    107  34,652,500    129    41,811,000    693    216,542,960

๒.ยุทธศำสตร์พัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำร
สำธำรณสุข ศำสนำ และวัฒนธรรม

0

  2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2        330,000         2       330,000         2      330,000         2       330,000         2        330,000         10      1,650,000
  2.2 แผนงานการศึกษา 31      7,327,000      31     51                   7,740,100       50     7,640,100       50      7,640,100      162    30,347,351
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 28      1,785,000      28     1,785,000       28    1,835,000       28     1,835,000       28      1,835,000      143    9,075,000
  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10      950,000         10     950,000         10    950,000         10     950,000         10      950,000         68      4,750,000
  2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 10      260,000         10     260,000         10    950,000         10     950,000         10      950,000         50      3,370,000
  2.6 แผนงานศาสนาวฒันธรรม 23      1,810,000      23     1,810,000       23    2,710,000       23     1,810,000       23      1,810,000      102    9,950,000
  2.7 แผนงานเกษตร 5        100,000         5       100,000         5      100,000         5       100,000         5        100,000         43      500,000
  2.8 แผนงานงบกลาง 3 15,250,000    3       15,250,000     3      15,250,000     3       15,250,000     3        15,250,000    15      76,250,000

รวม 109   27,812,000    112   20,485,051    81    29,865,100    131  28,865,100    131    28,865,100    564    135,892,351   
ยุทธศำสตร์ที ่๓  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

0

  3.1 แผนงานสาธารณสุข 28      1,785,000      28     1,785,000       28    1,835,000       28     1,835,000       28      1,835,000      112    9,075,000
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1        100,000         1       100,000         1      100,000         1       100,000         1        100,000         32      500,000
  3.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 1        45,000           1       45,000            1      45,000            1       45,000            1        45,000           5        225,000
  3.4 แผนงานเกษตร 12 330,000         13     380,000         15    780,000         13     380,000         13      380,000         84      2,250,000

รวม 30      2,260,000      43     2,310,000       45    2,760,000       43     2,360,000       43      2,360,000      204    12,050,000      

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี

ผ 01 

หน้า 80



ปี 
2566จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๔ ควำมมั่นคงและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
  4.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 8        2,130,000      10     2,130,000       11    2,180,000       10     2,180,000       10      2,180,000      41      10,800,000
  4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 10      220,000         10     220,000         10    220,000         10     220,000         10      220,000         48      1,100,000
  4.3 แผนงานงบกลาง 2       301,000         2       301,000         2      301,000         2       301,000         2        301,000         10      1,505,000

รวม 20     2,651,000      22     2,651,000      23    2,701,000      22    2,701,000      22      2,701,000      109    24,100,000     
ยุทธศำสตร์ที ่๕ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทีด่ีขององค์กรให้มีประสิทธภิำพ
  5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20      2,516,000      20     2,526,000       25    4,896,000       21     2,626,000       21      2,626,000      87      15,190,000
  5.2 แผนงานคลัง 2        70,000           2       70,000            2      70,000            2       70,000            2        70,000           28      350,000
  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1        100,000         1       100,000         1      100,000         1       100,000         1        100,000         5        500,000
  5.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 1        10,000           1       10,000            1      10,000            1       10,000            1        10,000           5        50,000
  5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3        1,595,000      2       1,000,000       5      10,600,002     3       1,500,000       14      4,268,000      25      18,963,002
  5.6 แผนงานงบกลาง 6       863,000         6       863,000         6      863,000         6       863,000         6        863,000         30      4,315,000

รวม 33     5,154,000      32     4,569,000      40    16,539,002    34    5,169,000      45      7,937,000      184    39,368,002     
รวมทัง้สิ้น 151   73,691,000    314   60,954,051    432  125,191,562  337  73,747,600    370    83,674,100    1,604 427,953,313   

ยุทธศำสตร์
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ
ผ 01 

ผ 01 

หน้า 81



ปี 
2566จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ -                  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม -    -                -    -                 -   -                 -   -                 -     -                -     -                  
รวมทัง้สิ้น -     -                -    -                 -   -                 -   -                 -     -                -     -                  

รวม  5  ปี
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ผ 01/1 

หน้า 82



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
เปน็เบีย้ยังชีพใหผู้้สูงอายุ
แบบขัน้บนัได

หมูท่ี่ 1 - 9    9,750,000    9,750,000   9,750,000   9,750,000    9,750,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มกีารช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่ายังชีพ
ใหแ้กผู้่มสิีทธิรับเบีย้ยัง
ชีพความพิการในต าบล
หนองหล่มเปน็รายเดือน

หมูท่ี่ 1 - 9    5,200,000    5,200,000   5,200,000   5,200,000    5,200,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มกีารช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็สงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้ติดเชือ้เอดส์

หมูท่ี่ 1 - 9       300,000       300,000      300,000      300,000       300,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มกีารช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

3    15,250,000    15,250,000   15,250,000   15,250,000    15,250,000

                 3                  3                 3                 3                  3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  สง่เสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 เงินส ารองจ่าย เพือ่จา่ยเปน็ ค่าใช้จา่ยใน
กรณีจ าเปน็  หรือกรณีฉกุเฉนิ
เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจ
คาดหมายได้ ล่วงหน้า

ต าบลหนองหล่ม   300,000   300,000  300,000  300,000   300,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ผู้ประสบภยัพิบติัได้รับการ
ช่วยเหลือเบือ้งต้นได้
ทันท่วงที

ส านักปลัด

2 ค่าตอบแทนเงินรางวัลน า
จับแกเ่จ้าพนกังานตาม 
พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522

เพือ่จา่ยเปน็ ค่าตอบแทนเงิน
รางวลัน าจบัแกเ่จา้พนักงาน

เจ้าพนกังานน าจับ       1,000       1,000      1,000      1,000       1,000  จ านวนคร้ังที่จา่ยเปน็
ค่าตอบแทน

ท าใหเ้จ้าพนกังานมขีวัญ
และก าลังใจในการปฏบิติั
หนา้ที่

2   301,000   301,000  301,000  301,000   301,000
             2              2             2              2              2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

84



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดใีห้มปีระสทิธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 เงินสมทบประกนัสังคม เพื่อจ่ายสมทบ
ประกนัสังคมพนกังานจ้าง
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

   170,000    170,000   170,000   170,000    170,000  จ านวนบคุลการที่
ได้รับเงินสมทบ
ประกนัสังคม

พนกังานจ้างไได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

2 ทุนการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่า
ทุนการศึกษาพนกังาน
เทศบาล/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

๑ คร้ัง      50,000      50,000     50,000     50,000      50,000  จ านวนบคุลากรที่
ได้รับทุนการศึกษา

บคุลากรมีความรู้
ความสามารถและสามารถน า
ความรู้มาพฒันาองค์กร

ส านักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
เงินทดแทน

ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

       8,000        8,000       8,000       8,000        8,000  จ านวนบคุลการที่
ได้รับเงินสมทบ
กองทุนทดแทน

พนกังานจ้างไได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน่

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากองทุน
บ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิน่

     400,000      400,000     400,000     400,000      400,000  จ านวนคร้ังที่สมทบ
กองทุน

พนักงานเทศบาลได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

ผ 01 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  พัฒนาการเมอืงการบริหาร

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

5 ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย   
ต้ังจา่ยอตัราร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณ
รายรับจริงประจ าปแีละ
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม
ทุกฉบบัของปทีี่ผ่านมา( ไม่
รวมเงินกู ้เงินจา่ยขาดเงิน
สะสม และเงินอดุหนุนทุก
ประเภท )

สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

     35,000      35,000     35,000     35,000      35,000  จ านวนคร้ังที่บ ารุง
สมาคม

เทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับ
การเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองหล่ม

เพือ่จา่ยเปน็ค่าสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลสุเทพ โดยยดึหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1
 ส่วน

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนอง

หล่ม

     200,000      200,000     200,000     200,000      200,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

6 11      863,000      863,000     863,000     863,000      863,000

               16,414,000                 6                 6                6                6                 6

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

ผ 01 
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2. บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมพัฒนาการท่องเที่ยว เชงิอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชมุชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ ้า
ปางงุ้น หมูท่ี่ 6

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

1 แหง่       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ของต้าบลเปน็ที่รู้จักโดย
ทั่วกนั

1 แหง่       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดง
หนองหล่ม หมู่ที่ 8

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

1 แหง่       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง/      
   การ
ท่องเที่ยว
และกฬีา

4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูการท่องเที่ยว

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ของต้าบลเปน็ที่รู้จักโดย
ทั่วกนั

 3 แหง่         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

เพือ่ใหแ้หล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบลเปน็ที่รู้จกัโดยทั่วกนั

ส้านักปลัด

4         1,520,000         1,520,000         1,520,000         1,520,000         1,520,000

                 4                  4                  4                  4                  4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   4 พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบจดัสวัสดกิารกลุม่ประชาชนกลุม่เป้าหมายเพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ ครั ง     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000  จ้านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส้านักปลัด

2 สมทบระบบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพื นที่

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ ครั ง     130,000     130,000     130,000     130,000     130,000  จ้านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส้านักปลัด

2       330,000       330,000       330,000       330,000       330,000

                 2                  2                  2                  2                  2

ผลลพัธ์งบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผ 02 ผ 02 

ผ 02 

ผ 02 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาการเมอืงการบริหาร
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้าหมูบ่า้น

เพื่อใหห้อ กระจายข่าวมี
สภาพใช้การได้ดี

1 ครั ง       150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  จา้นวนครั งที่ปรับปรุง ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

2 จัดหาหนงัสือและที่อา่น
หนงัสือพิมพ์ประจ้าหมูบ่า้น

เพื่อใหม้ทีี่อา่นหนงัสือ
ประจ้าหมูบ่า้นเพิ่มขึ น

หมูท่ี่ 1 - 9       100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  จา้นวนครั งที่จดัหา ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

3 จัดตั งหอ้งสมุดประจ้าต้าบล เพื่อใหม้หีอ้งสมดุประจ้า
ต้าบลเพิ่มขึ น

หมูท่ี่ 1 - 9  -  -       250,000  -  -  จา้นวนครั งที่ด้าเนินการ ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

4 จัดตั งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เพื่อประชาชนและศูนย์การ
เรียนรู้ของต้าบล

เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาส
รับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 
เทศบาล

หมูท่ี่ 1 - 9  -  -         50,000  -  -  จา้นวนครั งที่ด้าเนินการ ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากขึ น

ส้านักปลัด

5 โครงการอนิเทอร์เนต็ WIFI
 ต้าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการ

1 ครั ง       150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  จา้นวนครั งที่ด้าเนินการ ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ผ 02 ผ 02 

หนา้ 89



๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

6 ฝึกอบรมบคุลากรในองค์กร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัราชการตามหลักธรร
มาภบิาล

เพื่อศึกษาแนวทางในการ
บริหารจัดการแล้วน้ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ในองค์กร

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  จา้นวนครั งที่เขา้รับ
การฝึกอบรม

เทศบาลต้าบลหนองหล่มมี
การบริหารจดัการที่ดีตาม
หลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

7 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
ต้าบลหนองหล่ม

เพื่อใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม และ
เปน็การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ให้
นกัท่องเที่ยวที่จะมาเยือน
เกดิความประทับใจ

หมูท่ี่ 1 - 9       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

ต้าบลหนองหล่มมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

ส้านักปลัด

8 ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
รัชกาลที่ 10

จัดท้าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ขนาดเล็ก
พร้อมประกอบ
ติดตั งจ้านวน 1 ชุด

 -  -       370,000  -  -  จ้านวนซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติจา้นวน
 1 ชุด

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ที่

หนา้ 90



๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

9 ปรับปรุงรั วส้านกังาน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุงรั วบริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

ปรับปรุงรั วบริเวณ
โดยรอบส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหนอง
หล่ม

 -  -       350,000  -  -  จ้านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่มมี
ความสวยงามสะอาด
เรียบร้อย น่ามอง

ส้านักปลัด

10 ติดตั งปา้ยชือ่ซอย หมูบ่า้น เพือ่ติดตั งป้ายชือ่ซอย
หมูบ่้านในพื นที่ต้าบล
หนองหล่ม

หมู่ที่ 1 - 9  -  -    1,250,000  -  -  จ้านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

แต่ละหมู่บา้นมีปา้ยบอกชื่อ
ซอย ท้าใหส้ามารถสิบ
ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

ส้านักปลัด

11 ปรับปรุงภมูทิัศนส้์านกังาน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
และในเขตเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหนองหล่มและในเขต
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
ให้มีความสะอาดและ
สวยงาม

ปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณพื นที่โดยรอบ
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหนองหล่มและ
ในเขตเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  จ้านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มีความสวยงามสะอาด
เรียบร้อย น่ามอง

ส้านักปลัด

11          800,000       800,000    3,070,000       800,000       800,000

                 5                  5                11                  6                  6

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

หนา้ 91



๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการเลือกตั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล ฯลฯ

เพื่อด้าเนนิการเลือกตั ง 
สส. สว. สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลตามจ้านวนและ
ภายในระยะเวลาที่
กฏหมายก้าหนด

ต้าบลหนองหล่ม       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลมาพฒันาต้าบล
หนองหล่ม

ส้านักปลัด

2 โครงการใหค้วามรู้
คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.)

เพื่อใหค้ณะกรรมการทั ง 
7 ด้าน มคีวามรู้เพื่อ
น้ามาพัฒนาหมูบ่า้น

ต้าบลหนองหล่ม         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

คณะกรรมการทั ง 7 
ด้าน มคีวามรู้เพื่อน้ามา
พัฒนาหมูบ่า้น

ส้านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจ้าหนว่ย
เลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี

เพื่อใหม้คีวามรู้ความ
เข้าใจในกฏหมาย 
ระเบยีบและกรบวนการ
จัดการเลือกตั ง

คณะกรรมการ
ประจ้าหนว่ย
เลือกตั งและ
เจ้าหนา้ที่ในการ
เลือกตั ง

        60,000         60,000         60,000         60,000         60,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

มคีวามรู้ความเข้าใจใน
กฏหมาย ระเบยีบ และ
กระบวนการจัดการ
เลือกตั ง

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

หนา้ 92



๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

4 อดุหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคสาขาย่อยอ้าเภอ
ดอกค้าใต้

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 1 - 9     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000  จ้านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองช่าง

5 อดุหนนุสถานที่กลาง
ส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานของสถานที่กลาง "
ศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท." ใหแ้ก ่อปท.ในพื นที่
อา้เภอดอกค้าใต้ จา้นวน 11
 แหง่

ต้าบลหนองหล่ม         16,000         16,000         16,000         16,000         16,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

มศูีนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ส้านักปลัด

6 อดุหนนุสเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่ออดุหนนุเหล่ากาชาด
และสนบัสนนุภารกจิของ
เหล่ากาดจังหวัด

ต้าบลหนองหล่ม  -         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

ประชาชนได้รับการ
สงเคราะหจ์าก
สภากาชาดจังหวัด

ส้านักปลัด

7 โครงการอดุหนนุ 
หนว่ยงานอืน่ของจังหวัด
พะเยาที่ขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ

เพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา     500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  จ้านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอืน่ในจังหวัด
พะเยา

ส้านักปลัด

7 1,236,000   1,246,000   1,246,000   1,246,000   1,246,000   

8 8 8 8 8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 93



๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 การอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท้างาน
ของพนกังาน สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหาร ผู้น้า
ชุมชน ประชาชน และส่วน
ราชการที่เกีย่วข้อง

เพื่อเปน็แนวทางการ
บริหารจัดการแล้วน้ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ในองค์กร

1 ครั ง       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มกีารบริหารจดัการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

2 อบรมปลูกฝังจริยธรรม
คุณธรรมและพัฒนา
บคุลิกภาพแกพ่นกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างทั่วไป
  พนกังานจ้างตามภารกจิ

เพื่อเปน็การส่งเสริม
เพิ่มเติมความรู้ทางด้าน
จริยธรรมอนัดีงามใหแ้ก่
พนกังาน

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  จา้นวนครั งที่เขา้รับ
การอบรม

เปน็การส่งเสริมเพิ่มเติม
ความรู้ทางด้าน
จริยธรรมอนัดีงาม
ใหแ้กพ่นกังาน

ส้านักปลัด

3 โครงการพัฒนาเพื่อการ
บริหารที่มปีระสิทธิภาพ

เพื่อเปน็การออกบริการ
ประชาชนเคล่ือนที่

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มกีารบริหารจดัการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

4 การเดินทางไปราชการใน
ราชอานาจักรและนอกราช
อานาจักร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าเบี ย
เลี ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

      100,000       100,000       200,000       200,000       200,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มกีารบริหารจดัการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

5  โครงการสนบัสนนุ
ทุนการศึกษาของสมาชิก
สภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร
และพนกังานเทศบาล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาระดับ ปริญญา
ตรีและปริญญาโท

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มกีารบริหารจดัการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

หนา้ 94



๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปอ้งกนัการทุจริต

การสร้างจติส้านึกและความ
ตระหนักแกบ่คุลากรทั ง
ขา้ราชการการเมืองฝ่าย
บริหารขา้ราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิน่และฝ่าย
ประจา้ของเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มแีนวทางการ
บริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท้าการทุจริต
 และประพฤติมชิอบ

ส้านักปลัด

6 470,000           470,000           570,000           570,000           570,000           

6 6 5 6 6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 95



๕.4  สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1  โครงการจัดนทิรรศการ 
การประกวด การฝึกอบรม
สัมนา และการแข่งขันต่างๆ

เพือ่เปน็การส่งเสริมในการ
จดันิทรรศการ การประกวด 
การฝึกอบรม สัมนาและการ
แขง่ขนัต่างๆของชุมชน

1 ครั ง         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนครั งที่เขา้รับ
ศึกษา

ประชาชนได้พฒันาและ
เรียนรู้ในการจดันิทรรศการ
 การประกวด การฝ
ฝึกอบรม สัมนาและการ
แขง่ชันต่างๆ

ส้านักปลัด

1 10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             

1 1 1 1 1

25 2,516,000        2,526,000        4,896,000        2,626,000        2,626,000        

20                    20                    25                    21                    21                    

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

หนา้ 96



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานคลงั

แผนงานบรหิารงานคลัง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาการเมอืงการบริหาร
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 จัดท ำและปรับปรุง ระบบ
พัฒนำรำยได้และแผนที่ภำษี

เพื่อพัฒนำกำรจัดเกบ็
รำยได้ของเทศบำล

ต ำบลหนองหล่ม   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จ ำนวนคร้ังที่ด ำเนินงำน กำรจัดเก็บภำษีมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้

กองคลัง

2 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดเกบ็รำยได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดเกบ็รำยได้ของ
เทศบำล

ต ำบลหนองหล่ม   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  จ ำนวนคร้ังที่ด ำเนินงำน กำรจัดเก็บภำษีมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้

กองคลัง

2 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      

2 2 2 2 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 

หนำ้ 97



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานรกัษาความสงบภายใน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  สง่เสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.3 เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เคร่ือข่าย อปพร.

เพื่อใหต้ าบลมผู้ีดูแลด้าน
การปอ้งกนัสาธารณภยั

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000      100,000     100,000      100,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
สูงขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

2 สนบัสนนุวัสดุ  อปุกรณ์ใน
การปฏบิติังานของ อปพร.

เพือ่ใหผู้้ดูแลด้านการปอ้งกนั
สาธารณภยัมีอปุกรณ์ในการ
ปฏบิติัหน้าที่

1 คร้ัง     100,000     100,000      100,000     100,000      100,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
สูงขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

3 โครงการปอ้งกนัและลด 
อบุติัเหตุอบุติัภยั และสา
ธารณภยั

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในหมูบ่า้น

1 คร้ัง       30,000       30,000        30,000       30,000        30,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

4  โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
cctv พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

เพื่อเปน็การปอ้งกนัภยั 
และอาชญากรรมในพื้นที่

เทศบาลต าบล
หนองหล่มและ
ต าบลหนองหล่ม

   1,000,000   1,000,000    1,000,000   1,000,000    1,000,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

5 โครงการติดต้ังกระจกโค้งมน เพือ่เปน็การปอ้งกนัอบุติัเหตุ
ในการจราจรของประชาชน

ต าบลหนองหล่ม     100,000     100,000      100,000     100,000      100,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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๔.3 เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)
6  โครงการเช่าใช้ระบบกล้อง

วงจรปดิบนเครือข่ายใย
แกว้น้ าแสง

เพื่อเปน็การปอ้งกนัภยั 
และอาชญากรรมในพื้นที่

ต าบลหนองหล่ม     100,000     100,000      100,000     100,000      100,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

6 1,380,000   1,380,000  1,430,000   1,430,000  1,430,000   

6              6             6              6             6              

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

หนา้ 99



๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 บรรเทาสาธารณภัย 
ช่วยเหลือความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ สา
ธารณภัย

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัใน
เหตุต่าง ๆ เช่น วาตภยั 
อคัคีภยั  อทุกภยั ฯลฯ

หมูท่ี่ 1 - 9     500,000     500,000      500,000     500,000      500,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ผู้ประสบภยัพิบติั
ได้รับการช่วยเหลือ
เบือ้งต้นได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

เพือ่เปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภยัที่
เกดิขึน้

ต าบลหนองหล่ม       50,000       50,000        50,000       50,000        50,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

สามารถปฏบิติั
หนา้ที่เมือ่เกดิภยั 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

3 หัวจ่ายน้ าประปาภายใน
หมูบ่้าน

เพือ่เปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภยัที่
เกดิขึน้

ต าบลหนองหล่ม     200,000     200,000      200,000     200,000      200,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

สามารถปฏบิติั
หนา้ที่เมือ่เกดิภยั 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

3      750,000      750,000       750,000      750,000       750,000

2 4 5 4 4

9 8                10              11               10              10               
2,130,000   2,130,000  2,180,000   2,180,000  2,180,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์

หนา้ 100
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในการฝึกอบรมให้ความรู้
การปฏิบัติงาน

บุคลากรทางการ
ศึกษา

    26,000     26,000     26,000     26,000     26,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กมี
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหม่เหนือ

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์   110,000   110,000   110,000   110,000   110,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ผ 02 
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหล่ม

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     80,000     80,000     80,000     80,000     80,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดั
ไชยมงคล

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์       6,000       6,000       6,000       6,000       6,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 102



๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหล่ม

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วดัไชยมงคล

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 103



๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์       6,000       6,000       6,000       6,000       6,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านแบบหนองหล่ม

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัไชยมงคล

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 104



๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์       8,000       8,000       8,000       8,000       8,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัไชยมงคล

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่
เพียงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     28,000     28,000     28,000     28,000     28,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     11,000     11,000     11,000     11,000     11,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหล่ม

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัไชยมงคล

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทัง้ 4 
ด้าน

1 ศูนย์     25,000     25,000     25,000     25,000     25,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 106



๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

22 จัดหาเคร่ืองแต่งกาย  
เคร่ืองเขียนและ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
 และเด็กเล็กทีด้่อยโอกาส
และยากจน

เพือ่ช่วยเหลือนักเรียน 
เด็กเล็กในด้านการศึกษา

๑ คร้ัง   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนสถานศึกษา
ทีต้่องสนับสนุน

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ   150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หล่ม

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัไชยมงคล

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

1 ศูนย์ฯ   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 107



๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

27 อุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ี
คุณภาพ

1 โรง   350,000   384,000   384,000   384,000   384,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

28 อุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบ้านแม่พริก

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ี
คุณภาพ

1 โรง   170,000   188,000   188,000   188,000   188,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

29 อุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบ้านใหม่

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ี
คุณภาพ

1 โรง   350,000   460,000   460,000   460,000   460,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

30 อาหารกลางวนั โรงเรียน
บ้านปางงุ้น

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ี
คุณภาพ

1 โรง   240,000   276,000   276,000   276,000   276,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

31 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

1 ศูนย์   100,000   120,900   120,900   120,900   120,900  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

32 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางงุ้น

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์     55,000     42,900     42,900     42,900     42,900  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

33 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หล่ม

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

34 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัไชยมงคล

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์   100,000   105,300   100,000   100,000   100,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

35 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านใหม่

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 โรง   170,000   224,250   224,250   224,250   224,250  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

36 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านแม่พริก

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 โรง     85,000     91,650     91,650     91,650     91,650  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

37 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านหนองหล่ม

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 โรง   170,000   193,050   193,050   193,050   193,050  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

38 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านปางงุ้น

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ทีม่ีคุณภาพ

 1 โรง   120,000   142,350   142,350   142,350   142,350  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

39 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และบริการด้านสุขภาพ
ให้แก่นักเรียนและเด็กเล็ก

เพือ่ให้นักเรียน เด็กเล็กมี
การดูแลสุขภาพร่างกาย

๑ คร้ัง     40,000     40,000     40,000     40,000     40,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพดีขึ้น ส านักปลัด

40 จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กเพือ่เสริมทักษะ

เพือ่จัดหาอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นให้นักเรียนและ
เด็กเล็กในสถานศึกษา

1 คร้ัง   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาเพือ่เป็น
บุคลากรทีดี่ต่อไป

ส านักปลัด

41  โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน และสอนพิเศษ
ช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ -
 อาทิตย์

เพือ่สนับสนุนให้เยาวชน
ได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

๑ คร้ัง   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เยาวชนได้ใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์

ส านักปลัด

42  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็กให้มีสภาพดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม จ านวน
 4 ศูนย์

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

ศูนย์เด็กฯมีอาคารและ
สถานที ่ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ส านักปลัด

43 โครงการส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ให้แก่ประชาชน

สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

หมู่ที ่1 - 9 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000     1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ               
         2.ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนโดยมี
การค้นควา้ผ่านระบบ
เครือข่าย

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

44  โครงการก่อสร้าง/ปรับ   
ปรุงอาคารและสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพือ่ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารและสถานที ่
ส่ิงแวดล้อมศูนย์ฯใน
ต าบลหนองหล่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล

หนองหล่ม จ านวน
 4 ศูนย์

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เด็ก มีอาคารเรียนและ
สถานที ่ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ส านักปลัด

45 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี
สถานทีเ่ล่นแบบ
ธรรมชาติและท า
กิจกรรมต่างๆมีการ
เรียนรู้ทีดี่ขึ้น

1 แห่ง  -  -   100,000  -  -  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินการ

มีสถานทีใ่ห้เด็กๆได้
เล่น-ได้เรียนรู้กับ
ธรรมชาติ

ส านักปลัด

46 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียน
บ้านหนองหล่ม

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

1 โรง   350,000   350,000   350,000   350,000   350,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

47 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียน
บ้านแม่พริก

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

1 โรง   170,000   170,000   170,000   170,000   170,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

48 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียน
บ้านใหม่

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

1 โรง   350,000   350,000   350,000   350,000   350,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

49 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียน
บ้านปางงุ้น

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีคุณภาพ

1 โรง   240,000   240,000   240,000   240,000   240,000  จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนและศูนย์ฯทัง้
 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทีม่ี
คุณภาพ

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

50 ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวชิาชีพครูทีสั่งกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วชิาชีพครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บุคลากรทางการ
ศึกษา

    70,000     70,000     70,000     70,000     70,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กมี
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

51 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมนา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสภานศึกษาปฐมวยั
 ของ อปท.ตามกฏ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
2561

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วชิาชีพครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1 คร้ัง     80,000     80,000     80,000     80,000     80,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กมี
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

51   7,327,000   7,645,400   7,740,100   7,640,100   7,640,100

7,327,000                31 31 51 50 50

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   1 พัฒนาสาธารณสขุและการกีฬา
๒.พัฒนาสงัคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาเด็กต้ังครรภก์อ่นวัย
อนัควร

เพื่อใหค้รอบครัวได้แสดง
บทบาทหนา้ที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็คนดี

หมูท่ี่ 1 - 9      30,000    30,000    30,000    30,000    30,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ครอบครัวได้แสดง
บทบาทหนา้ที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็
คนดี

ส านักปลัด

2 โครงการสร้างและขยาย
เครือข่ายการมส่ีวนร่วมใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ท้องถิน่

เพื่อใหม้เีครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในต าบล

1 คร้ัง      10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ต าบลหนองหล่มมี
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ส านักปลัด

3 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพือ่ให้ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภคอาหารมีความรู้ใน
การประกอบอาหารให้มี
มาตรฐาน

1 คร้ัง      10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  1.จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  2.ร้อยละของ
ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค
อาหารมีความรู้ในการ
ประกอบอาหารใหม้ี
มาตรฐาน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ผ 02 

ผ 02 

หนา้ 113



๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

4 โครงการตรวจสอบติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์อาหาร ยา 
ปลอดภยัและร้านค้า

เพื่อใหอ้าหารของ
ผู้ประกอบการมคุีณภาพ 
 สะอาด  และปลอดภยั

1 คร้ัง      10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  1.จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  2.ร้อยละของ
ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

อาหารของผู้ประกอบการ
มีคุณภาพ  สะอาด  และ
ปลอดภยั

ส านักปลัด

4         60,000       60,000      60,000      60,000      60,000

                 4                4                4                4                4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 114



๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อลดจ านวนผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่

หมูท่ี่ 1 - 9         50,000       50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมให้
ประชาชนลดจ านวน
บริโภคแอลกอฮอล์

ส านักปลัด

2  โครงการรณรงค์ควบคุม
โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหติสูง

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรค

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

4 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่้าน
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนในการดูแลรักษา
สุขภาพตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ

หมู่ที่ 1 - 9       180,000     180,000    180,000    180,000    180,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากพษิสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารรี

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกบัอนัตราย การปอ้งกนั
และควบคุมการแพร่ระบาย
ของโรคพษิสุนัขบา้

สุนัขและแมวในพืน้ที่
ต าบลหนองหล่ม 
ได้รับการควบคุมและ
ปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้

      50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

ในพืน้ที่ต าบลหนองหล่ม
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

6 โครงการส ารวจขอ้มูล จ านวน
สัตวแ์ละขึน้ทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากพษิสุนัขบา้

เพือ่ส ารวจและขึน้ทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมวในเขต
ต าบลหนองหล่ม

หมูท่ี่ 1 - 9           5,000         5,000         5,000         5,000         5,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หนา้ 115



๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

หมูท่ี่ 1 - 9       180,000     180,000    180,000    180,000    180,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

เพือ่ให้ผู้พิการมีสุขภาพที่
แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

9 การป้องกันควบคุมโรค ระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาดอืน่ ๆ

เพือ่ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

หมูท่ี่ 1 - 9         50,000       50,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนกจิกรรม สามารถควบคุมและระงับ
โรคติดต่อใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ

เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

11  โครงการส่งเสริมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

 เพือ่ให้สูงอายุได้มีการร่วม
กลุ่ม

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ผู้อายมุีการร่วมกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

ส านักปลัด

12  โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่ให้อาหารของมีคุณภาพ
  สะอาด  และปลอดภัย

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  1.จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ                 2.
ร้อยละของระดับความ
พงึพอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

อาหารของรมีคุณภาพ  
สะอาด  และปลอดภยั

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

หนา้ 116



๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

13 โครงการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

เพื่อลดจ านวนผู้บริโภค
ยาสูบในพื้นที่

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมให้
ประชาชนลดจ านวน
บริโภคยาสูบ

ส านักปลัด

14  โครงการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคเอดส์

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรค

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

15 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายชมรมแอโรบคิ
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

16  โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายกลุ่มเยาวชน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กกอ่นวัยเรียน
และผู้สูงอายุ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพช่องปากที่แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

18 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบลหนอง
หล่ม

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการการ
แทพย์ฉุกเฉิน

หมูท่ี่ 1 - 9       200,000     200,000    200,000    200,000    200,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิรวดเร็ว

ส านักปลัด

19 การจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึงพิง

หมูท่ี่ 1 - 9       300,000     300,000    300,000    300,000    300,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ผู้สูงอายทุี่มีภาวงึพงิได้รับ
การบริการดูและด้าน
สาธารณะสุข

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

ผ 02 
หนา้ 117



๒.๖ การสง่เสริมและแก้ไขปัญหาดา้นการสาธารณสขุ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

20 โครงการอดุหนนุ 
คณะกรรมการสาธารณสุข
มลูฐานประจ าหมู่บา้น

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

หมูท่ี่ 1 - 9       135,000     135,000    135,000    135,000    135,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ศักยภาพในการท างาน

ส านักปลัด

21 เงินอดุหนนุโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
พิษสุนขับา้ฯ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัอนัตราย 
การปอ้งกนัและควบคุมการ
แพร่ระบายของโรคพษิสุนขั
บา้

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกับอันตราย การ
ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบายของโรคฯ

ส านักปลัด

22 ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว

เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่มภีาวะ
พึ่งพงิในระยะยาวได้รับการ
ดูแล

หมูท่ี่ 1 - 9     120,000   120,000   120,000   120,000   120,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านักปลัด

23 อดุหนนุอ าเภอดอกค าใต้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิโครงการศูนย์
พักคอยผู้ปว่ยติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19)

อ าเภอดอกค าใต้         25,000       25,000      25,000      25,000      25,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถควบคุมและ
ปอ้งกนัโรคติดต่อใหก้บั
ประชาชนได้

ส านักปลัด

23     1,565,000   1,565,000   1,615,000   1,615,000   1,615,000

                23               23              23              23              23

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผ 02 
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๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบจดัสวัสดกิารกลุม่ประชาชนกลุม่เป้าหมายเพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 สมทบระบบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพื้นที่

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ คร้ัง       150,000     150,000    150,000    150,000    150,000  จ านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส านักปลัด

1       150,000     150,000    150,000    150,000    150,000

                 1                1                1                1                1

รวม       1,785,000     1,785,000    1,835,000    1,835,000    1,835,000

               28              28             28             28             28

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ผ 02 
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แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ปรับปรุงและการจัดการ
ตลาดสดในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐาน

เพื่อใหต้ลาดมคีวาม
สะอาดและอาหารมี
ความปลอดภยั

1 คร้ัง         50,000       50,000      50,000      50,000      50,000  ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

มตีลาดสดที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้ ๑ 
แหง่

ส านักปลัด

        50,000       50,000      50,000      50,000      50,000
                 1                1                1                1                1

๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 จัดหาถังขยะ เพื่อใหห้มูบ่า้นมกีาร
จัดการด้านขยะอย่างถูกวิธี

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง
ถกูสุขลักษณะ

ประชาชนมีการก าจดัขยะ
อยา่งถกูวธิแีละลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการขยะและ
บ าบดัน้ าเสียในชุมชน

เพื่อใหห้มูบ่า้นมกีาร
จัดการด้านขยะและน้ า
เสียในชุมชนอย่างถูกวิธี

หมูท่ี่ 1 - 9       250,000     250,000    250,000    250,000    250,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยและ
บ าบดัน้ าเสียอยา่งถกู
สุขลักษณะ

ประชาชนมกีารก าจัด
ขยะและน้ าเสียอย่าง
ถูกวิธีและลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

3 โครงการขุดบอ่ขยะ เพื่อเปน็การจัดการด้าน
ขยะอย่างถูกวิธี

1 แหง่       100,000     100,000    100,000    100,000    100,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง
ถกูสุขลักษณะ

มพีื้นที่ในการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 02 
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๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

4 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านกึในการก าจัดขยะ

สร้างจิตส านกึแก่
ประชาชนใหม้ส่ีวนร่วมใน
การแกไ้ขปญัหาขยะมลู
ฝอยในชุมชน

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง
ถกูสุขลักษณะ

ประชาชน มจีิตส านกึ
และมส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหาขยะมลู
ฝอยในชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการล้อมร้ัวสถานที่
ก าจัดขยะมลูฝอยต าบล

เพื่อล้อมร้ัวบริเวณ
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย
ของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

2 บอ่       200,000     200,000    200,000    200,000    200,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง
ถกูสุขลักษณะ

พื้นที่ก าจัดขยะมลูฝอย
มร้ัีวล้อมรอบเพื่อ
ปอ้งกนัการบกุรุก

ส านักปลัด

      590,000     590,000    590,000    590,000    590,000

                 5                5                5                5                5

รวม 640,000           640,000         640,000        640,000        640,000        

                 6                6                6                6                6

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   4 พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาศด้วยวิถีเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ด ารงชีวิตอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9         50,000        50,000       50,000     50,000     50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

เกษตรกรมรีายได้
มากกว่ารายจ่าย

ส านกัปลัด

2 ฝึกอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ
 คนพิการ ผู้ติดเชือ้ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เสริมสร้างอาชีพและ
กระจายรายได้

๑ คร้ัง         50,000        50,000       50,000     50,000     50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มรีายได้

ส านกัปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพใหแ้กส่ตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ติดเชือ้

เพื่อใหส้ตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชือ้มกีจิกรรม

๑ คร้ัง         60,000        60,000       60,000     60,000     60,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชือ้มกีจิกรรม

ส านกัปลัด

4 จัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อปุกรณ์
หรือเคร่ืองช่วยเหลือผู้พิการ

เพื่อใหค้นพิการได้รับ
ความสะดวกเพิ่มขึน้

๑ คร้ัง         50,000        50,000       50,000     50,000     50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

คนพิการมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

5 โครงการสายใยรักครอบครัว เพื่อส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว

หมูท่ี่ 1 - 9         20,000        20,000       20,000     20,000     20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มรีายได้

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 01 
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๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

6 จัดหาอปุกรณ์งบประมาณ
จัดซ้ือเคร่ืองนุง่หม่กนัหนาว 
เพื่อแจกจ่ายแกป่ระชาชน
ที่ยากจนในพื้นที่

เพื่อช่วยเหลือผู้มฐีานะ
ยากจนที่ประสบภยัหนาว

๑ คร้ัง       100,000      100,000     100,000   100,000   100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้ประสบภยัหนาว
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

ส านกัปลัด

7 สร้างที่อยูอ่าศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมคีวามมัน่คง
แข็งแรงและปลอดภยั

ต าบลหนองหล่ม       300,000      300,000     300,000   300,000   300,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่
อาศัยที่มัน่คงและ
ปลอดภยั

ส านกัปลัด

8 ปรับปรุงที่อยูอ่าศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมคีวามมัน่คง
แข็งแรงและปลอดภยั

๑ คร้ัง       100,000      100,000     100,000   100,000   100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่
อาศัยที่มัน่คงและ
ปลอดภยั

ส านกัปลัด

9 โครงการสนบัสนนุคนดีใน
สังคม

เพื่อส่งเสริมคนดีในสังคม หมูท่ี่ 1 - 9         20,000        20,000       20,000     20,000     20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

คนดีในสังคมได้รับการ
ยกย่อง

ส านกัปลัด

10 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลหนอง
หล่ม

เพื่อปรับปรุงศูนย์ฯและ
จัดหาอปุกรณ์ของผู้สูงอายุ

หมูท่ี่ 7       250,000      250,000     250,000   250,000   250,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้สูงอายุมศูีนย์ฯด าเนนิ
กจิกรรมต่างๆของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านกัปลัด

11 ช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ
 ผู้สูงอายุ ผู้มรีายได้นอ้ย ผู้
ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ควรได้รับการส่งเคราะห์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนต าบล
หนองหล่มใหม้คุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

หมูท่ี่ 1-9       100,000      100,000     100,000   100,000   100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิการ

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะหแ์ละพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ผ 01 
หนา้ 123



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 930,000      930,000     930,000    930,000  930,000  
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาการเมอืงการบริหาร               10               10              10            10            10

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
(KPI)

1 ส่งเสริมส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหบ้ริการสาธารณะ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ

เพื่อรองรับการบริการผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ

1 แหง่       100,000      100,000     100,000   100,000   100,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนนิงาน

รองรับการบริการผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุใหม้คุีณภาพ
และดียิง่ขึน้

ส านกัปลัด

2 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
สาธารณะ

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชน

1 แหง่  -  -     100,000  -  -  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนนิงาน

รองรับการบริการ
ประชาชนใหม้คุีณภาพ
และดียิง่ขึน้

ส านกัปลัด

100,000      100,000     100,000    100,000  100,000  
1 1 2 1 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ผ 01 

หนา้ 124



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานเคหะและชมุชน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ป ี2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติ

เพือ่ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ดงหนองหล่ม เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ
ดงหอหนองหล่ม  
 หมูท่ี่ 8

        100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  ร้อยละของประชาชน
มีส่วนรวมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีสวนหยอ่ม/
สวนสาธารณะส าหรับท า
กจิกรรมพกัผ่อนหยอ่นใจ

ส านักปลัด

        100,000         100,000         100,000         100,000        100,000

                   1                    1                     1                    1                   1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ)

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

ผ 01 

ผ 01 

ผ 01 

ผ 01 ผ 01 

หนา้ 125



หนา้ 126



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสร้างความเขม็แขง็

แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชพีรวมทั้งดา้นการตลาดอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1   โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเชือกร่ม
ด้ิน

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
พิการเย็บปกัประดิษฐ์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บ
เส้ือผ้า

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

ผ 01 ผ 01 

หนา้ 126



๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชพีรวมทั้งดา้นการตลาดอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

7 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใกแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าน้ ายา
อเนกประสงค์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสาน
กระเปา๋/ตระกร้า

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

10 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหมอเมอืง เพื่อส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม
หมอเมอืงในต าบล

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

11 ส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การเกษตรและ
อตุสาหกรรมพื้นบา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ในการประกอบอาชีพ

1 คร้ัง       50,000      50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

12 ส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม
หรือองค์กรต่างๆ ในต าบล

เพื่อส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ใน
ต าบล

1 คร้ัง       50,000      50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

กลุ่มต่างๆ หรือองค์กรใน
ต าบลได้รับการส่งเสริม

ส านักปลัด

13 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าไม้
กวาด

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

14 ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกจิ

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

14 230,000   230,000  230,000   230,000   230,000   
14 14 14 14 14

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 127



แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   4 พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชมุชนมภีมูติา้นทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิธี
เศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่ส่งเสริมเกษตรกร
ด ารงชีวิตอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9      50,000     50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

เกษตรกรมรีายได้
มากกว่ารายจ่าย

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
น าแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000      30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

ประชาชนสามารถลด
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการออม บคุคล 
กลุ่มองค์กร

เพื่อส่งเสริมการออม
ทรัพย์เพื่อใช้เปน็ทุนใน
การประกอบอาชีพ

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000      20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

ปลูกฝังคุณธรรมในด้านการ
ประหยดั ความซ่ือสัตย ์
ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงแก่
สมาชิก และเยาวชน

ส านักปลัด

4 ให้ความรู้การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน

เพื่อใหค้รัวเรือนทุก
ครัวเรือนในเขตจังหวัดได้
ใช้เปน็ข้อมลูค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

9 หมูบ่า้น      10,000     10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การอบรมและส่งเสริม

ได้ใช้เปน็ขอ้มูล
ประกอบการแกไ้ขปญัหา
ของหมู่บา้น/ชุมชน

ส านักปลัด

4     110,000    110,000      110,000      110,000      110,000

                4                4                 4                 4                 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

หนา้ 128



๒.๓   การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มคีวามเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบล
หนองหล่ม

เพื่อการพัฒนากจิกรรม
สตรี

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000      30,000        40,000        40,000        40,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

สตรีในต าบลได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

ส านักปลัด

2 โครงการปดิทองหลังพระ เพือ่สืบสานงานพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัเพือ่การด ารงชีวติ
และพฒันาส่ิงแวดล้อมอยา่ง
สมดุล

ต าบลหนองหล่ม       50,000      50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ประชาชนได้เรียนรู้
และนอ้มน าแนวทาง
พระราชด าริมาปรับใช้
กบัวิถีชีวิต

ส านักปลัด

3 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

เพือ่สร้างสรรค์แผ่นดินไทยใหเ้ปน็
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพือ่ถวาย
เปน็ราชสัการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุลยเดช โดย
เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง,
โครงการบวร (บา้น วดั โรงเรียน)

ต าบลหนองหล่ม       30,000      30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ประชาชนมีความรักความ
สามัคคี

ส านักปลัด

4 จิตอาสาเราท าความดีด้วย
หวัใจ

เพื่อใหป้ระชาชน 
นกัเรียน/นกัศึกษา ส่วน
ราชการ เกดิจิตส านกึการ
รับผิดชอบ เสียสละ ต่อ
สังคม

จิตอาสาเราท า
ความดีด้วยหวัใจ
ต าบลหนองหล่ม

     10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

จติอาสา พนักงานเทศบาล
 พนักงานจา้งเทศบาล 
ประชาชน  นักเรียน/
นักศึกษา ส่วนราชการใน
พืน้ที่ สามารถด าเนิน
กจิกรรมจติอาสาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์

ส านักปลัด

4       80,000      80,000        90,000        90,000        90,000

                4                4                 4                 4                 4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 129



๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม                 4                4                 4                 4                 4

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

เพื่อใหสั้งคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปญัหา
ในพื้นที่อย่างยัง่ยืน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000      20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สังคมและชุมชนมส่ีวน
ร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปญัหาในพื้นที่อย่าง
ยัง่ยืน

ส านักปลัด

1       20,000      20,000        20,000        20,000        20,000
                1                1                 1                 1                 1

๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดกิารประชาชน กลุม่เป้าหมาย เพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจน

เพื่อแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

๑ คร้ัง       50,000      50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน

ส านักปลัด

1       50,000      50,000        50,000        50,000        50,000

                1                1                 1                 1                 1

รวม     260,000    260,000      270,000      270,000      270,000

             10             10               10               10               10

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

งบประมาณ 

งบประมาณ 

หนา้ 130



แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 สนบัสนนุหมูบ่า้นโครงการ
บา้นเมืองนา่อยูเ่ชิดชู
คุณธรรม

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนใหน้า่อยู่

หมูท่ี่ 1 - 9       45,000      45,000        45,000        45,000        45,000  จ านนวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

ต าบลหนองหล่มเปน็
ชุมชนนา่อยูเ่ชิดชู
คุณธรรม

ส านักปลัด

1 45,000           45,000          45,000            45,000            45,000            

1 1 1 1 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 131



แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  สง่เสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยแ์ละเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1  โครงการสร้างความ
สมานฉันท์ การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ 
และสร้างความเข็มแข็ง

เพื่อเปน็การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000      20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ส่วนร่วมในการปกปอ้ง
สถาบนั

เปน็การปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติและความ
สามคัคีของคนในชาติ

ส านักปลัด

2 ใหค้วามรู้แก ่เยาวชน  
ประชาชน ผู้น าชุมชนใน
เร่ืองการเมอืง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให ้เยาวชน และ
ประชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัการเมอืงมากขึน้

1 คร้ัง       20,000      20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกบัการเมือง
ในทางที่ถกูต้องมากขึน้

ส านักปลัด

2 40,000           40,000          40,000            40,000            40,000            

2                    2                   2                     2                     2                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

หนา้ 132



๔.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด กจิกรรม
ส่งเสริมบ าบดัฟื้นฟูและ
ส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้ก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     40,000    40,000     40,000     40,000     40,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

2 โครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

3 โครงการจัดหาน้ ายาตรวจ
สารเสพติดในปสัสาวะ

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มผู้ติดยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

5 สนบัสนนุการบ าบดัฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพ

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มผู้ติดยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

6 ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 
To be number one

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมจ้ด
ค่ายเยาวชนต้านยาเสพ
ติดTo be number one

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม เยาวชนมทีักษะการ
เรียนรู้ด้านยาเสพติด,
ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชนแ์กเ่ยา
วฃน

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

หนา้ 133



๔.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

7 โครงการหมู่บา้นเอาชนะยา
เสพติดอย่างยัง่ยืนเพื่อ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว

เพื่อใหห้มูบ่า้นเปน็
หมูบ่า้นที่ปลอดยาเสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

8 โครงการลด ละ เลิก เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9     20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านกัปลัด/
งานปอ้งกนั

8 180,000         180,000        180,000          180,000          180,000          

8 8 8 8 8

รวม 220,000         220,000        220,000          220,000          220,000          

10                  10                 10                   10                   10                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 02 ผ 02 

หนา้ 134



แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาการเมอืงการบริหาร
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.4  สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1  โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนและการจัดประชุม
ประชาคม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มคีวามรู้และ
ความส าคัญของแผนและ
มส่ีวนร่วมในจัดท าแผน
ชุมชนและแผนหา้ปี

หมูท่ี่ 1 - 9     10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ประชาชนรู้ความส าคัญ
ของแผนชุมชนและมีส่วน
ร่วมในจดัท าแผน

ส านักปลัด

1 10,000           10,000          10,000            10,000            10,000            

1 1 1 1 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

ผ 02 ผ 02 

หนา้ 135



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  4 พัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม
๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของ
สภาวัฒนธรรม

1 แหง่       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม

สภาวัฒนธรรมมกีาร
จัดกจิกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ง

ส านกัปลัด

2 ส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรมต าบล 
 ประเพณีและภมูปิญัญา
ท้องถิน่ ใหม้เีอกลักษณ์มี
การถ่ายทอดสู่เยาวชน
และประชาชน

หมูท่ี่ 1 - 9       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

3 โครงการจัดงานพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ งาน
พิธีทางศาสนา

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 

หนา้ 136



๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

4 โครงการส่งเสริมวัดพัฒนา
วัดตัวอย่าง  หนึง่ต าบลหนึง่
วัด

เพื่อพัฒนาวัดใหเ้ปน็ศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน

1 แหง่       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัดได้รับการพัฒนาให้
เปน็วัดตัวอย่าง

ส านกัปลัด

5 โครงการงานรัฐพิธี เพื่อบ ารุงศิลปะ จารีต 
ประเพณี ภมูปิญัญา
ท้องถิน่ และวัฒนธรรม
ท้องถิน่

งานรัฐพิธีและราช
พิธี เช่น วันปยิะ 
วันพ่อ วันแม ่และ
งานราชพิธีอืน่ๆ

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

6 โครงการจัดงานวันปยิะ
มหาราช

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

1 แหง่       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม

ประชาชนและ
หนว่ยงานในพื้นที่ 
แสดงความจงรักภกัดี
และนอ้มร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ส านกัปลัด

7 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

หมูท่ี่ 1 - 9     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

8 โครงการจัดกจิกรรมวันชาติ
ไทย

เพื่อเปน็การสร้างความ
สมคัรสมานสามคัดีของ
คนไทย

หมูท่ี่ 1 - 9       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนและคนไทย
ทั้งชาติมคีวามสมคัร
สมานสามคัดี

ส านกัปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

หนา้ 137



๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

9 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินนีาถ พระ
บรมราชชนนพีันปหีลวง

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินนีาถ พระ
บรมราชชนนพีันปหีลวง

1 แหง่       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนและ
หนว่ยงานในพื้นที่ 
แสดงความจงรักภกัดี
และนอ้มร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินนีาถ 

ส านกัปลัด

10  โครงการจัดงานวันสักการะ
เจ้าพ่อค าปวน

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

1 แหง่     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

10  โครงการจัดกจิกรรมวัน
เข้าพรรษา

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

ต าบลหนองหล่ม       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

11 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนากจิกรรม
ผู้สูงอายุ

หมูท่ี่ 1 - 9       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ผู้สูงอายุได้มกีจิกรรม
ร่วมกนั

ส านกัปลัด

12 โครงการเข้าวัดปฏบิติัธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏบิติั
ธรรม

หมูท่ี่ 1 - 9       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนในต าบลได้
เข้าร่วมฝึกปฏบิติัธรรม

ส านกัปลัด

13 โครงการสนบัสนนุส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่ามง้

เผ่ามง้ หมูท่ี่ 5         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาชนเผ่ามี
การสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

หนา้ 138



๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

14 โครงการสนบัสนนุส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าเมีย่น

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่าเมีย่น

เผ่าเมีย่น หมูท่ี่ 9         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาชนเผ่ามี
การสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
"ค่ายเยาวชนต้นกล้าสร้าง
ค่านยิม 12 ประการ"

เพื่อกระตุ้นการปลูกฝัง
ค่านยิมหลัก 12 ประการ
 ผ่านกระบวนการ
ขับเคล่ือนสร้างภมูคุ้ิมกนั
ใหก้บัชุมชนของตนเอง

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลใน
พื้นที่ของตนเอง

ส านกังาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พะเยา      
 ส านกัปลัด

15 โครงการสร้างภมิูคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านยิม 
12 ประการ"

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เพิ่มทักษะและเร่งสร้าง
ความตระหนกัเกีย่วกบั
ค่านยิมหลัก 12 ประการ
 เด็ก เยาวชน ในพื้นที่
ชุมชนของตนเอง สังคม
แวดล้อมส่วนรวม

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลใน
พื้นที่ของตนเอง

ส านกังาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พะเยา      
 ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 139



๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

16 โครงการวันท้องถิน่ไทย เพื่อเปน็การร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ร.
5 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหมอ่ม จัดต้ัง"
สุขาภบิาลท่าฉลอม" อนั
เปน็จุดเร่ิมต้นของการ
กระจายอ านาจการ
ปกคครองในระบอบบ
ประชาธิปไตย

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

บคุลากร ทต.หนอง
หล่มได้ส านกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ร.5 ที่ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่ม จัดต้ัง 
"สุขาภบิาลท่าฉลอม" 
อนัเปน็จุดเร่ิมต้นของ
การกระจายอ านาจ
การปกคครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

ส านกัปลัด

17 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

ต าบลหนองหล่ม       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนและ
หนว่ยงานในพื้นที่ 
แสดงความจงรักภกัดี
และนอ้มร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

ส านกัปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

หนา้ 140



๒.๒ การอนุรักษ์สง่เสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

18 โครงการวันเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหารทอง
ถิน่ พนกังานและลูกจาง
ของเทศบาลฯ เหน็ถึง
ความส าคัญของวันดังกล
าว และตระหนกัถึงหน
าที่ของเทศบาลในการ
อ านวยประโยชนใหแกท
องถิน่และสาธารณชน

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

คณะผูบริหาร 
พนกังานและลูกจาง
เทศบาลฯ เหน็ถึง
ความส าคัญและ
ตระหนกัถึง หนาที่ของ
เทศบาลในการอ านวย
ประโยชนแกทองถิน่
และสาธารณชน

ส านกัปลัด

19 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 10

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั รัฐกาลที่ 10

ต าบลหนองหล่ม       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนและ
หนว่ยงานในพื้นที่ 
แสดงความจงรักภกัดี
และนอ้มร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ

ส านกัปลัด

20 ปรับปรุงศาลาศาลเจ้าพ่อ
ค าปวน

เพื่อเปน็การปรับปรุงศาล
เจ้าพ่อค าปวนใหม้สีภาพ
ที่สวยงามและมสีภาพ
คงทนภาวรและเปน็
สภานที่สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนต าบลหนอง
หล่มสืบไป

ปรับปรุงศาลาศาล
เจ้าพ่อค าปวน หมู่
ที่ 8

 -  -     900,000  -  -  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

วัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาท้องถิน่
มกีารสืบสานต่อไป

ส านกัปลัด

20 410,000       410,000       1,310,000    410,000       410,000       

19 19 19 19 19

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ
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๒.๓   การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มคีวามเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของ
โครงการ)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 สนบัสนนุกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน(วันเด็กแหง่ชาติ)

จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาด้านจิตใจ
สังคมและสติปญัญา

๑ คร้ัง       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาเพื่อเปน็
บคุลากรที่ดีต่อไป

ส านกัปลัด

2 การแข่งขันกฬีานกัเรียน
เยาวชนและประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แข่งขันกฬีาเพื่อสุขภาพ

๑ คร้ัง     300,000     300,000     300,000     300,000     300,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนหนัมาเล่น
กฬีาเพื่อสุขภาพมากขึน้

ส านกัปลัด

3 กอ่สร้างสนามกฬีาในต าบล เพื่อใหม้สีนามกฬีาในการ
ออกก าลังกาย

๑ สนาม     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมสีนามกฬีา
และหนัมาเล่นกฬีาเพื่อ
สุขภาพมากขึน้

ส านกัปลัด

4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การเล่นดนตรีและจัดหา
อปุกรณ์กฬีา

เพื่อใหป้ระชาชนสนใจใน
การออกก าลังกาย / เล่น
ดนตรี เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนนิงาน

ประชาชนมอีปุกรณ์
การออกก าลังกายและ
เล่นกฬีาเพิ่มขึน้

ส านกัปลัด

4 24 1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000    

1,810,000                 4 4 4 4 4
1,810,000 1,810,000 2,710,000 1,810,000 1,810,000 

23 23 23 23 23

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาเมอืงและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว
42 ม. บริเวณบา้น
นางจนัทร์  เผ่าดี 
เลขที่ 65 ถงึ บา้น
นางดี  บญุยนื เลขที่
 159 หมู่ที่ 1

 -           77,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
250 ม.บริเวณบา้น
นายฝาง  เผ่าตัน 
เลขที่ 102 ถงึ บา้น
นายด ารงค์  การเร็ว 
เลขที่ 152 หมู่ที่ 1 
จ านวน 3 ช่วง

 -  -         613,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

3 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
491 ม.บริเวณบา้น
ด ารงค์ การเร้ว เลขที่
 152 ถงึ บา้นนาย
สุข สีสัน  จ านวน 3 
ช่วง

 -  -       399,000       399,000      399,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

4 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 
37 ม.บริเวณบา้น
นายณรงค์  ทะลิ 
เลขที่ 8 ถงึ บา้นนาง
ค า  เผ่ากนัทะ เลขที่
 163 หมู่ที่ 1

 -  -           68,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
200 ม.บา้นนาย
ราชัน แลวาฤทธิ ์
เลขที่ 63 หมู่ที่ 1 
ต.หนองหล่ม ถงึ ล า
เหมืองกลาง หมู่ที่ 8
 ต.บา้นปนิ

 -  -         340,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
280 ม.บริเวณ บา้น
นายเกตุ  พนิิจ เลขที่
 25 หมู่ที่ 1 ถงึบา้น
นายอภชิัย พนิิจ 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 
จ านวน 3 ช่วง

 -  -         250,000         250,000        190,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

7 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
161 ม.บริเวณ บา้น
นายเกตุ  พนิิจ เลขที่
 25 หมู่ที่ 1 ถงึ 
บา้นนายประหยดั 
คอยชื่น เลขที่ 180 
หมู่ที่ 2

 -  -         390,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
116 ม.บริเวณ บา้น
นายอภชิัย พนิิจ 
เลขที่ 160 ถงึ 
บริเวณแยกหว้ยฮุง 
หมู่ที่ 1

 -  -         283,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

9 ซ่อมแซมผิวถนน คสล   .
หมูท่ี่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
120 ม.บริเวณถน
บา้นนายสมพร 
มาตรา (ผญบ.หมู่ที่ 
1)-สายทางไป หมู่ที่ 2

 -  -         204,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
14 ม.บริเวณถนน 
คสล. บริเวณบา้น
นางอมัพร เผ่าต๊ะใจ 
เลขที่ 95 -  (ถนน 
1251) หมู่ที่ 1

 -  -           50,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

11 กอ่สร้างราวเหล็กกัน้ถนน
ถนน คสล. สายหว้ยฮุง หมู่
ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยาว 45 ม..ถนนสาย
หว้ยฮุง หมู่ที่ 1 
บริเวณบา้นนางฤทธิ ์
เรือนสอน เลขที่ 
195 ถงึ บา้นนาย
เกตุ พนิิจ เลขที่ 25 
หมู่ที่ 1

 -  -         150,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. 
ยาวเฉล่ีย  17 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายจนู 
เผ่าดี

          35,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

13 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  40 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายสนั่น
 ไชยโส

 -  -  -  -          97,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

14 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  50 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายชู
ชาติ จนัทรวงค์ - 
บา้นนายหมุด เผ่า
กนัทะ

 -  -  -  -        122,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

15 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  325 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายหน้า
วดัแม่พริก - บา้น
นายสมเดช การเร็ว 
หมู่ที่ 8

 -  -  -  -        792,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  170 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นทางเขา้
ปา่สุสานบา้นปางงุ้น
 หมู่ที่ 6

           325,000  -  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  129 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณสายทางเขา้
วดัคูหาศรีคีรีชัย

 -  -  -  -        315,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  110 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายหมั่น
งาน เผ่าตัน เลขที่ 
201 - สะพาน

 -  -  -  -        270,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หนา้ 147



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

19 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  440 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณสะพานขา้ม
หว้ยส้านบา้นสอง
แคว-หน้าปา่สุสาน

 -  -  -  -     1,050,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย 547 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบา้นนายดวง
จนัทร์ วรรณพรม 
เลขที่ 75 - นางเปง็ 
หมู่ที่ 1

 -  -  -  -     1,333,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

21 เสริมผิวทางแอสฟัล
ติกถนนคอนกรีต หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาว  315 ม.  หนา
 ๐.15 บริเวณสาย
ทางเชื่อมทางหลวง 
1251 -โรงเรียนบา้น
ใหม่

 1.ถนน ลาดยางที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

22 ปรับปรุง ถนน  คสล.หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณสายบา้นนาย
ไมตรี จนัต๊ะ ยาว 
100 ม.

           250,000         250,000         250,000         250,000        250,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

23 ปรับปรุง ถนน  คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

หมู่ที่ 1 - 9            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

24 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณสายทางบา้น
นางอมัพวรรณ บญุ
เกษ- นายเถงิ เผ่า
กนัทะ หมู่ที่ 3

 -  -  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

25 เสริมผิวทางแอลฟัล
ติกถนนคอนกรีต หมูท่ี่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  435 ม.  หนา ๐.04
 บริเวณสายทางเชื่อม
ทางหลวง 1251 -
บ้านนายค า พรมวชิัย

 -  -  -  -        800,000  1.ถนนลาดยางที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

26 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 
81 ม.บริเวณ บา้น
นายสนั่น  ไชโส 
เลขที่ 167 ถงึ บา้น
นายตา  อมัพธุ เลขที่
 126 หมู่ที่ 4

 -  -         150,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

27 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
123 ม.บริเวณ บา้น
นายโซ่ง  แซ่ท้าว  
เลขที่ 285 ถงึ บา้น
นายชาติ  แซ่เล้า หมู่
ที่ 5

 -  -         300,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

28 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
130 ม.บริเวณ บา้น
นายเอกชัย  จารุภค
เลิศ เลขที่ 386 ถงึ 
บา้นนายชาติ  แซ่เล้า
 หมู่ที่ 5

 -  -         317,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

29 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
64 ม.บริเวณ ถนน 
ทางหลวงมายเลข 
1251 ถงึ บา้นนาย
ประภาส  แซ่ท้าว 
เลขที่ 375 หมู่ที่ 5

 -  -         155,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

30 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
90 ม.บริเวณ บา้น
นายประภาส  แซ่
ท้าว เลขที่ 375 ถงึ 
บา้นนายเล่า  แซ่ซ้ง 
เลขที่ 399 หมู่ที่ 5

 -  -         219,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

31 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
113 ม.บริเวณ ถนน
 ทางหลวงมายเลข 
1251 ถงึ บา้นนาง
นภาพร  ไพรวลัยรุ่์ง
อรุณ เลขที่ 358 
หมู่ที่ 5

 -  -         275,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

หนา้ 150



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)
32 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,150 ม. สาย
บริเวณบา้นบา้นนาย
พยนต์  เรือแกว้  
เลขที่ 217 หมู่ที่ 8 
ถงึ สวนบา้นนายค า 
อมัพธุ หมู่ที่ 5

 -  -         500,000  -  -  1.ถนน ลุกรัง.ที่
ปรับปรุง   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

33 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
345 ม.บริเวณ บ้าน
นายหมั่นงาน  เผ่าตัน 
เลขที่ 201 ถึง บ้าน
นายสมพร  ศูนยก์ลาง 
เลขที่ 259 หมู่ที่ 6 
ช่วงที่ 1 บริเวณบ้าน
นายหมั่นงาน  เผ่าตัน 
เลขที่ 201 ถึง บ้าน
นางจ าเนียร บัวนาค 
ช่วงที่ 2 บริเวณบ้าน
นางจ าเนียร บัวนาค 
ถึง บ้านนายประกอบ 
ศูนยก์ลาง เลขที่ 259
 หมู่ที่ 6

 -  -         421,500         421,500  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณ 

หนา้ 151



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)
34 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 170 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

         325,000  -  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

35 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 1.50 ม. ยาว 
257 ม.บริเวณบา้น
นายบญุช่วย นามสุข 
 ถงึ บา้นนายแหน้น 
นันตา เลขที่ 109 
หมู่ที่ 7

 -  -         540,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/งาน
ไฟฟา้และ
ถนน

36 ซ่อมแซมถนน คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
450 ม.บริเวณบา้น
นายกอ้นแกว้ เผ่า
กนัทะ เลขที่ 138  
ถงึ บา้นนายแหน้น 
นันตา เลขที่ 109 
หมู่ที่ 7

 -  -         500,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/งาน
ไฟฟา้และ
ถนน

งบประมาณ 
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37 ซ่อมแซมถนน คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00ม. ยาว 
120 ม.บริเวณบา้น
นายชิน เผ่าต๊ะใจ 
เลขที่ 115  ถงึ 
บา้นนายดวงดี พนิิจ 
เลขที่ 101 หมู่ที่ 7

 -  -         250,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

38 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม
ลงท่อระบายน้ าหมูท่ี่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
110 ม.สายบริเวณ 
ดงหอสาธารณะฯ ถงึ
 บา้นนายพยนต์  
เรือแกว้  เลขที่ 217
 หมู่ที่ 8

 -  -         273,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

39 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
60 ม.บริเวณ บา้น
นายจา่นเฟอืย  พร
สกลุพทิักษ ์เลขที่ 17
 ถงึ บา้นนายเล่าแกว้ 
 แซ่ต้ัง เลขที่ 22 
หมู่ที่ 9

 -  -         149,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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40 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
13  ม.บริเวณบา้น
นายอุง้เปา แซ่จา๋ว 
เลขที่ 9 ถงึบา้นนาย
เกาฟนิ แซ่ฟง้ เลขที่ 
55 หมู่ที่ 9

 -  -           31,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

41 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณ บ้านนายเกา
ฟิน แซ่ลี เลขที่ 41 - 
บ้าน น.ส.เหมยกวง 
ศรีศักดา เลขที่ 48 
หมู่ที่ 9 กวา้งเฉล่ีย 
4.00ม. ยาว 250 ม.

 -       613,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

42 จดัซ้ือดินถมซ่อมแซมถนน
การเกษตร ในพื้นที่ต าบล
หนองหล่ม

เพื่อซ่อมแซม /ปรับปรุง 
ถนนในพื้นที่ใหใ้ช้งานได้ดี
ขึน้

ถนนการเกษตร
หมูท่ี่ 1 - 9

           300,000         300,000         300,000         300,000        300,000  1.จ านวนถนนได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม           2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

43 ลงหนิคลุก เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม

ถนนถายในหมู่บา้น
และถนนการเกษตร
หมู่ที่ 1 - 9

           500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

44 จัดท าระบบผังเมอืง ผัง
ชุมชน แผนที่ชุมชน

เพื่อใหชุ้มชนมรีะบผัง
เมอืงที่ดี

1 คร้ัง            100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  การมีส่วนร่วมของ
เจา้ของที่ดินในพืน้ที่
เปา้หมาย

ท าใหเ้มืองหรือชุมชนมี
ความสวยงาม เจริญเติบโต
อยา่งมีระเบยีบแบบแผน
และถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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45 สนบัสนนุน้ ามนัเชือ้เพลิง
โครงการปรับปรุงถนน
ภายในต าบลและ
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
หนว่ยงานอืน่

เพื่อใหชุ้มชนมรีะบผัง
เมอืงที่ดี

1 คร้ัง            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนได้รับการปรับปรุง 
ผลผลิตทางการเกษตร
เพิม่ขึน้

กองช่าง

46 ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้ หมู่ที่ 1 - 9            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  ร้อยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ครัวเรือนมีไฟฟา้ใช้เพิม่ขึน้ กองช่าง

47 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงกลางคืน

หมู่ที่ 1 - 9            900,000         900,000         900,000         900,000        900,000  จ านวนหมู่บา้น
ได้รับการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะใช้งานได้ดี
ทุกแหง่

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

48 ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงเวลากลางคืน

หมู่ที่ 1 - 9            100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  จ านวนหมู่บา้น
ได้รับการซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะใช้
งานได้ดีทุกแหง่

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

49 ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย(์โซล่าเซล)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้ หมู่ที่ 1 - 9            100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  ร้อยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ครัวเรือนมีไฟฟา้ใช้เพิม่ขึน้ กองช่าง

50 ราวร้ัวกัน้ถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

หมู่ที่ 1 - 9                 100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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51 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เหมอืงกลาง หมูท่ี่ 1 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 280 
ม. หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

           300,000  -  -  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

52 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางข้างคริสตจักรบา้นใหม่
พัฒนา หมูท่ี่ 2 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 295 
ม. หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

           413,000  -  -  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

53 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางเชือ่มหมูท่ี่ 4  ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 86 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

           138,000  -  -  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

54 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางหมูท่ี่ 4- สวนสาธารณ
เฉลิมพระเกยีรติ ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 135 
ม. หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

           203,000  -  -  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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55 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
หมูท่ี่ 2,3,4,7,8 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
2,160 ม. หนาเฉล่ีย
 0.04 ม.

        2,867,000  -  -  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

56 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง  ม.1 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณบา้นนางสาวา
ลักษณ์ เรือนสอน 
กวา้งเฉล่ีย 0.30 ม. 
ยาว 130 ม.

 -  -  -         52,000  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

57 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายใหม่
 ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณลานขา้วโพด
นายวชิัย เรือนสอน 
ช่วงที่ 1 กวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ช่วงที่ 2 
กวา้งเฉล่ีย 3.00 
ยาว 700 ม.

 -  -       496,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

58 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง  ม.1 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสวน รต.บญุ
เที่ยง เผาแกว้ - บา้น
นายประหยดั คอน
ชื่นขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 160 
ม.

 -  -         73,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

59 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายดง
มะมว่ง  ม.1 ต.หนองหล่ม 
เชือ่ม ต าบลบา้นปนิ

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสายดงมะม่วง
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,720 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         697,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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60 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสาย ม.1
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสายบา้นนาย
สมศาสตร์ จติมะโน-
บา้นนายเที่ยบทอง 
เรือนสอน ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 
1,010 ม.

 -  -       464,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

61 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสาย ม.1
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสายสวนนาย
หล้า เผ่ากนัทะ 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 850 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         344,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

62 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายทุ่ง
ใหมก่ลาง ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณบา้นนายแมน 
เผ่าแกว้ ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 
800 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -         280,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

63 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสาย ม.1
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสายบา้นนาย
วชิัย เรือนสอน 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,720 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         697,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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64 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายทุ่ง
เหล่า  ม.2 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณไร่นายหล้า 
เผ่ากนัะทะ ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 3.50 ม. 
ยาว 850 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         344,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

65 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายไร่ดง
  ม.2 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณไร่นายพล 
พนิิจ ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 
900 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -         414,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

66 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายอา่ง
เกบ็น้ าหว้ยฮุง  ม.2 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณอา่งเกบ็น้ า
หว้ยฮุง ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย6.00 ม. ยาว 
2,200 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -  -  -         1,495,000  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

67 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายทุ่ง
ใหม่- หว้ยปา่หยาบ ม.5 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณบา้นนายบา่ย
 -นายประเสริฐ 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 521 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         250,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

68 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายผา
ช่อ - ทุ่งกมุ ม.5 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณแยกผาช่อ- 
อา่งเกบ็น้ าร่องสัก
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
2,023 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -  -  -        930,000  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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69 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายร่อง
แข้ - อา่งเกบ็น้ าร่องสัก ม.5
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณไร่นายเหล่ียม
 - ไร่นายบญุเทียม 
พนิิจ ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 
1,020 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         500,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

70 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายทุ่ง
โทรก ม.5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณบา้นนายอน
อง เผ่าแกว้ - แยก
อา่งร่องช้าง ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. 
ยาว 1,020 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         300,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

71 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายน้ า
จ า ม.7  ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสวนนายวเิศษ
 เผากนัทะ - น้ าจ า 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 750 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         241,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

72 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสายทุ่ง
ออ้งล้อง ม.7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณสวนนายวเิศษ
 เผากนัทะ - น้ าจ า 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         300,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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73 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่งสาย ม.7
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณโรงน้ าด่ืม - 
สวนนายสุรชัย หมู่ที่
 7 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         241,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

74 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - หว้ยแมฮ่่าง ม.3 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.50 ม. ยาว 920 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         293,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

75 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
เบา้ ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 700 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         216,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

76 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โทรก ม.8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.20 ม. ยาว 
1,150 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         341,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

77 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
กา้งบอกไฟ ม.8 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,042 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         339,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

78 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
หลวง ม.7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.20 ม. ยาว 835 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         355,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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79 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - จ าปา่แหย่ง ม.3     
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,005 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -         331,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

80 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
แคว้ง ม.8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 820 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -         271,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

81  ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายทุ่ง
ใหมก่ลาง หมูท่ี่ 1 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
1,400 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         222,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

82 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายหว้ย
แมฮ่่าง - อา่งเกบ็น้ าหว้ยฮุง
 หมูท่ี่ 3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,240 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         225,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

83 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายท่า
นคร - ทุ่งปาง หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 850 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -         134,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

84 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่สายปา่
สุสานปางงุ้น หมูท่ี่ 6 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 280 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -         200,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

85 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่สายปางงุ้น
 หมูท่ี่ 6 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

บริเวณบา้นนายหมั่น
งาน - นายประกอบ 
ศูนยก์ลาง ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. 
ยาว 246.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -           50,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

86 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายท่า
นคร - ทุ่งปาง หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 850 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -         134,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

87 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,490 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         271,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

88 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายปา่
สุสาน หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,490 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         271,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

89 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายดงน้ า
จ า - หว้ยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 7 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
2,000 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         364,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

90 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายดง
หอ-ทุ่งโทรก หมูท่ี่ 8        
    ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,440 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

 -  -         262,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

91 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายทุ่ง
นอ้ย - ทุ่งกา้ง หมู่ที่ 8       
   ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 410 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -           65,000  -  -  จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

92 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน นติิ
บคุคลหรือบคุคลภายนอก
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างผู้
ใหบ้ริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงาน
กอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้างใน
พืน้ที่ต าบลหนอง
หล่มที่ต้องจา้งออบ
แบบหรือควบคุมงาน
กอ่สร้าง หรือรับรอง
แบบ

 -  -         100,000         200,000        200,000  ร้อยละ 95 ของ
การวางแผนการ
กอ่สร้างที่เปน็ระบบ
มีล าดับขัน้ตอนใน
การด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างมีความ
แขง็แรงคงทน

กองช่าง

        8,121,000      4,198,000    20,539,500      4,872,500   11,543,000

                    14                  12                   69                  16                 27

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)
1 กอ่สร้างท านบกัน้น้ า คสล. 

หมูท่ี่ 1
เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณหลังฟาร์มไก ่

นายด ารง การเร็ว 
ขนาด ก 13.90 ม. 
สูง 1.80 ม.

 -  -  -       500,000  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

2 ปรับปรุงท านบกัน้น้ า คสล.
 หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณหน้าบา้นนาย
สมศาสตร์ จติมะโน 
ขนาดสันกวา้ง 4.00

 ม. สูง 2.00

 -       300,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

3 ปรับปรุงท านบกัน้น้ า คสล.
 หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นนาง
สุวรรณ จติมะโน 
เลขที่ 96

           300,000  -  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

4 กอ่สร้างพนงั คสล. เพื่อกนั
น้ ากดัเซาะตล่ิง หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หว้ยร่องช้างหมู่ที่ 5            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

5 กอ่สร้างพนงักัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง  เรียงหนิพนังด้วย
กล่องเกเบีย้น 
บริเวณบา้นนางป ี
สร้อยปอ้

 -  -  -         500,000  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

6 กอ่สร้างพนงักัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง  เรียงหนิพนังด้วย
กล่องเกเบีย้น 
บริเวณบา้นนางลา 
มณีโชติ - บา้นนาย
นิคม อมัพธุ

 -  -  -  -        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

7 ซ่อมแซมตล่ิงกัน้น้ าหว้ย
ร่องช้างพร้อมขุดลอก หมูท่ี่
 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง กวา้งเฉล่ีย 12 ม. ลึก
เฉล่ีย 2 ม. ยาว 300

 ม.

           208,000  -  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

8 กอ่สร้างพนงัปอ้งกนัตล่ิง/
ท านบ ปอ้งกนัน้ ากดัเซาะ
ตล่ิง

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หมู่ที่ 1 - 9            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

9 กอ่สร้างพนงัปอ้งกนัตล่ิงล า
หว้ยแปม

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง สูง 1.80 ม. ยาว 21
 ม. บริเวณที่นายผิน
 มั่งมูล

           256,000         256,000         256,000         256,000        256,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

10 กอ่สร้างพนงัปอ้งกนัตล่ิงล า
หว้ยแปม

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง สูง 1.40 ม. ยาว 18
 ม.บริเวณท่อเหล่ียม
ศาลาประชาคม หมู่ที่
 4

           193,000         193,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

11 กอ่สร้างพนงักัน้น้ าหว้ยหอ 
หมูท่ี่ 8

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง  เรียงหนิพนังด้วย
กล่องเกเบีย้น 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ - 
โรงเรียนบา้นหนอง
หล่ม หมู่ที่ 8

 -  -  -      1,000,000  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

12 เรียงหนิยาแนวปอ้งกนัน้ า
กนัเซาะตล่ิง

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หมู่ที่ 1 -9            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม
 คสล.ล าหว้ยร่องสักเชือ่ม
คลองส่งน้ าทุ่งผาช่อ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. ยาว 6.00
 ม. แบบช่องเดียว

           147,000         147,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

14 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 1 - 9            400,000         400,000         400,000         400,000        400,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

15 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยส้าน หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสวนนายนันท์
 ทองค า  หมู่ที่ 6 
ขนาด 1.80 x 1.80
 ชนิด 3 ช่องทาง

           331,000         331,000         331,000         331,000        331,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

17 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยส้าน หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

ทางขึน้ถ้ าปางงุ้น หมู่
ที่ 6 ขนาด 1.80 x 
1.80 ชนิด 3 
ช่องทาง

           331,000         331,000         331,000         331,000        331,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

18 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หว้ยร่องสัก หมู่
ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หว้ยร่องสักบริเวณ
นายมุด เผ่ากนัทะ 
หมู่ที่ 5

           331,000         331,000         331,000         331,000        331,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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19 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยฮุง หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสะพานเชื่อม
ระหวา่งหมู่ที่ 7 -หมู่
ที่ 2 ขนาด 2.40 x 
2.40 ชนิด 2 
ช่องทาง

           406,000         406,000         406,000         406,000        406,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

20 กอ่สร้างฝาย/ท านบกัน้น้ า เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า หมู่ที่ 1 - 9 500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

21 กอ่สร้างฝายชลอน้ า
ผสมผสานแบบกระสอบ
ทราย

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า หมู่ที่ 1 - 9 500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

22 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม. กวา้ง 9
 ม. บริเวณที่นานาง
หน าแกว้ ปงิยศ

147,000           - - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

23 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.80 ม.  
บริเวณล าหว้ยฮุง 
หมู่ที่ 1

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

24 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 2.00 ม. 
บริเวณสวนนายหล้า
 พนิิจ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่ โครงการ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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25 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า   สูง 2.00 ม. 
บริเวณหว้ยฮุง 1 แหง่

- - - 500,000        -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

26 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าปา่น้ าพุ
หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า   สูง 2.00 ม. 
บริเวณน้ าพ ุ1 แหง่

- 270,000        - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

27 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮหงุ
หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า   สูง 2.00 ม. 
บริเวณสายทุ่งใหม่ 1
 แหง่

270,000         -  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

28 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแม่
ฮ่าง (ทุ่งโปง่)  หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง 10.00 ม. สูง
 2.50 ม.  บริเวณ 
สวนนายสม เผ่ากนัทะ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

29 กอ่สร้างฝายกัน้น้ า(ใต้
ทราย)หว้ยแมฮ่่าง (ทุ่งโปง่) 
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง 1 ม. ยาว 3 ม. 
ลึก 4 ม.บริเวณ ทุ่งโป่ง
 สวนนายค าอ้าย เผ่า
แก้ว

- 80,000          - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

30 กอ่สร้างฝายกัน้น้ า(ใต้
ทราย)หว้ยแมฮ่่าง (ทุ่งโปง่) 
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง 1 ม. ยาว 3 ม. 
ลึก 4 ม.บริเวณ ทุ่งโป่ง
 สวนนายนายโท่น 
เผ่าฟู

- - 100,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

31 กอ่สร้างฝายกัน้น้ า(ใต้
ทราย)หว้ยแมฮ่่าง (ทุ่งโปง่) 
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง 1 ม. ยาว 3 ม. 
ลึก 4 ม.บริเวณ ทุ่งโป่ง
 สวนนางวราภรณ์ สุข
สุวรรณ

- - 100,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

32 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแม่
ฮ่าง (ทุ่งโปง่)  หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.  บริเวณ
 ทุ่งโปง่ สวนนาย
ชัยวฒัน์ เผ่ากนัทะ-
นายศักด์ เผ่ากนัทะ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
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(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

33 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแม่
ฮ่าง  หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.  บริเวณ
 ล าหว้ยแม่ฮ่าง

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

34 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปาง
 หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 2.00 ม. 
บริเวณล าหว้ยปาง

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

35 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยมว่ง
 หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.  
บริเวณล าหว้ยม่วง

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

36 กอ่สร้างท านบท่อน้ าล้น
หว้ยหนองหล่ม หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.50 ม. 
บริเวณบา้นนายพนม
 อมัพธุ

339,000           339,000        500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

37 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ร่องช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.20 ม. กวา้ง 
10.00 ม. บริเวณ
ส่วนนายยชูัย อมัพธุ

162,000           - - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

38 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
ที่นานายผล เผ่ากนัทะ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

39 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
สวนนายส าราญ 
จนัทร์ต๊ะวงค์

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

40 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.50 ม. บริเวณ
ล าหว้ยปา่หยาบ

380,000           380,000        380,000        380,000        380,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

41 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ผาช่อ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า หว้ยผาช่อ สูง 2.00
 กวา้ง 35 ม.

600,000           600,000        600,000        600,000        600,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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42 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยผา
ช่อ หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
บา้นไซโลนางโสภา 
ทะลิ

459,000           - - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

43 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยผา
ช่อ หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
หว้ยผาช่อ

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

44 กอ่สร้างฝาย/ท านบกัน้น้ า
หว้ยร่องสัก หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.          
1 แหง่

391,000           391,000        391,000        391,000        391,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

45 กอ่สร้างฝาย/ท านบกัน้น้ า
หว้ยบวกลึก หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง่

200,000           200,000        200,000        200,000        200,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

46 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ตะวนัตกสะพาน
บา้นนายชาญ ทะลิ

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

47 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ล าหว้ยร่องช้าง

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

48 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ล าหว้ยร่องช้าง บา้น
นายปัน๋ เผ่าต๊ะใจ

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

49 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
แมต่  า หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ล าหว้ยแม่ต  า

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ที่ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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50 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยทุ่ง
กมุ หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ล าหว้ยทุ่งกมุ นา
นายปล่ัง อมัพธุ

- 500,000        - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

51 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยส้าน
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม.  
บริเวณที่นายสมศักด์ิ
 บวันาค

- - 300,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

52 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยส้าน
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 2.00 ม.  
บริเวณล าหว้ยส้าน

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

53 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.60 ม. 
บริเวณดงหอสองแคว

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

54 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม. 
บริเวณที่นาย
ประเสริฐ บวันาค

- - 300,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

55 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.  1 แหง่ 500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

56 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยน้ า
จ า หมูท่ี่ 7 แหง่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ าจ า

402,000           402,000        402,000        402,000        402,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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57 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยน้ า
จ า หมูท่ี่ 7 แหง่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ าจ า

402,000           402,000        402,000        402,000        402,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

58 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยน้ า
จ า หมูท่ี่ 7 แหง่ที่ 2

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ าจ า

402,000           402,000        402,000        402,000        402,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

59 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยน้ า
จ า หมูท่ี่ 7 แหง่ที่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ าจ า

402,000           402,000        402,000        402,000        402,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

60 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยน้ า
จ า หมูท่ี่ 7 แหง่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ าจ า

402,000           402,000        402,000        402,000        402,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

61 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าทางรถ
ผ่านได้ล าหว้ยฮุงดงน้ าจ า 
หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 3.00 ม. บริเวณ
ฝายหลังแอน่ ที่นาง
เสอีย่ม ปงิยศ

- - 1,000,000      - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

62 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุ
งดงน้ าจ า หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.50 ม. บริเวณ
ที่นายศรีเหล่ียน เผ่า
กนัทะ

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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63 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแปม
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
นายศรีหมุด การเร็ว

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

64 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแปม
 หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
ล าหว้ยแปม

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

65 กอ่สร้างฝายกัน้หว้ยจ าปา่
แหย่ง หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
ล าหว้ยจ าปา่แหยง่

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

66 กอ่สร้างฝายกัน้น้ า/ท านบ
กัน้น้ าหว้ยหอ หมู่ที่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.50 ม.           
 1 แหง่

254,000           254,000        254,000        254,000        254,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

67 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยหอ
 หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.20 ม.           
 บริเวณล าหว้ยหอ

426,000           426,000        426,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

68 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้ า
ล าหว้ยหอ (แหง่ที่ 1) หมู่ที่
 8

เพือ่กกัเกบ็น้ าเอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

สันกวา้ง 10 ม. สูง 
1.20 ม.    1 แหง่

 -  -         178,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

69 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้ า
ล าหว้ยหอ (แหง่ที่ 2) หมู่ที่
 8

เพือ่กกัเกบ็น้ าเอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

สันกวา้ง 9 ม. สูง 
1.50 ม.    1 แหง่

 -  -         174,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ผลลพัธ์ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์
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70 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยหอ 
หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.          
 บริเวณิล าหว้ยหอ

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

71 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ร่วมจิต หมูท่ี่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.       
 1 แหง่

205,000           205,000        205,000        205,000        205,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

72 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแม่
พุง หมูท่ี่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. 
บริเวณล าหว้ยแม่
พุง

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

73 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
แมต่  า หมูท่ี่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. 
บริเวณล าห้วยแม่ต  า

500,000           500,000        500,000        500,000        500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

74 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยส้าน
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.20 ม. บริเวณ
นายสมศักด์ิ บวันาค

200,000           200,000        200,000        200,000        200,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

75 กอ่สร้างท านบท่อน้ าล้น
หว้ยกา้งปลา หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.60 ม. บริเวณ
หว้ยกา้งปลาบา้น
สองแคว (ดงหอ)

365,000           365,000        365,000        365,000        365,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

76 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.20 ม. บริเวณ
นายประเสริฐ บวันาค

192,000           192,000        192,000        192,000        192,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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77 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ
นางขาว  พนิิจ

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

78 ปรับปรุงฝายกัน้น้ าประปา
ภเูขา หมูท่ี่ 6

เพื่อใหม้นี้ าส าหรับ 
อปุโภค – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

บริเวณประปาภเูขา 
หมู่ที่ 6

5,000               5,000            5,000             5,000            5,000            1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าประปาใช้เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

79 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขา

เพื่อใหม้นี้ าส าหรับ 
อปุโภค – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา หมูท่ี่
 5 และหมูท่ี่ 6

           400,000         400,000         400,000         400,000        400,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าประปาใช้เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

80 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุดและ
ใหม้นี้ าที่สะอาด

ระบบประปา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 -
 9

           200,000         200,000         200,000         200,000        200,000 1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ    2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

81 เป่าล้างบ่อบาดาล ทดสอบ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อบาดาล

เพื่อใหม้นี้ าที่สะอาด หมูท่ี่ 1 - 9            66,000           66,000           66,000           66,000          66,000  1.ร้อยละของควม
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาที่
สะอาดใช้

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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82 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย
หอวังมัจฉา หมูท่ี่ 8

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ กวา้ง 3.00 ม. สูง 
1.00 ม.

           10,000  -  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

83 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย
ฝาย หมูท่ี่ 5

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.บริเวณ
หนองเอีย้ง-ทุ่งโทรก

 -  -           50,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

84 กอ่สร้างประตูระบายน้ า
หว้ยจ าปา่แหย่ง หมู่ที่ 4

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.
บริเวณล าหว้ยจ า
ปา่แหย่ง

 -  -         100,000  -  -  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง

85 กอ่สร้างประตูระบายน้ า
หว้ยฮุง หมูท่ี่ 2

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.
บริเวณปา่น าพุ

 -  -         100,000  -  -  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง

86 กอ่สร้างประตูน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมูท่ี่ 1 - 9              50,000           50,000           50,000           50,000          50,000  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง

87 กอ่สร้างถังพักน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
อย่างเพียงพอ

๑  แหง่            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนในหมู่บา้นมีน้ าใช้
ตลอดปี

กองช่าง

88 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.
ยาว 165 ม. 
บริเวณบา้นนายธรณี
 การเร็ว - นางเปง็
เผ่ากนัะ

 -  -         500,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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89 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 206 ม. 
บริเวณบา้นนางสาว
ยวุรา เผ่าแกว้- นาย
ประเสริฐ เผ่าตัน

 -  -       679,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

89 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

(1)ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัว U 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.30
 ม. ลึกเฉล่ีย 0.45 ม.
ความยาวเฉล่ีย 
197.00 ม. พร้อมฝา
ปิด คสล. จ านวน 180
 ฝา (2) ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ดาด
คอนกรีตขนาด กวา้ง
เฉล่ีย 1.30 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 
17.00 ม.(3) งานวาง
ท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 ม. ยาวรวม 
32.00 ม. พร้อมบ่อ
พักน้ า คสล. จ านวน 1
 บ่อ

 -  -  -  -      453,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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88 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 176.00 ม. 
บริเวณบา้นนายกจิ
ชัย - นางสายฝน

 -  -       581,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

90 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 195 ม. 
บริเวณบา้นนางหน า
แกว้ ปงิยศ- นางค า
ปนั

 -  -         657,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

91 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 110 ม.
บริเวณบา้นนางดา  
เผ่ากนัทะ  -  นางเปง็
 เผ่ากนัทะ

 -  -         371,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 303 ม.
บริเวณบา้นนายวงค์ 
ทาจนิะ – นางสาย
ฝน ลินเฮาท์

 -  -       1,021,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 142 ม.ขนาด
กวา้ง 0.50 ม. ยาว 
142 ม.บริเวณบา้น
นางกลัยา การเร็ว - 
นายศรี สุขสุวรรณ

 -         511,000  -  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ผลลพัธ์
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94 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าหมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

กอ่สร้างรางระบาย
น้ ารูปตัว U ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 0.30 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.45 ม. 
ความยาวเฉล่ีย 
195.00 ม. พร้อม
ฝาปดิ คสล.จ านวน 
60 ฝา

 -  -  -  -        433,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

95 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 187 ม.ขนาด
กวา้ง 0.50 ม. ยาว 
142 ม.บริเวณบา้น
นายด าเนิน วรรณ
วตัร - นายปงิ อนิต๊ะ
นา

 -  -  -         673,000  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

96 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณบา้นนายเจริญ
 พนิิจ - นายส าราญ 
เทสมุทร์

 -  -         250,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

97 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 161 ม.
บริเวณบา้นนางกาบ 
มั่งมูล - หน้าบา้น
นายไมตรี จนัต๊ะ

 -  -  -  -        543,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 180



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

98 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 119.70 ม.
บริเวณบา้นนางอรุณ 
เผ่ากนัทะ - นางกาบ
 มั่งมูล

 -  -  -  -      400,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

99 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 92.80 ม.
บริเวณสะพานท่อ
ลอดเหล่ียม-นาง
ธาราวดี ชนะมา

 -  -  -  -      360,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

100 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 70.4  ม.
บริเวณบา้นนายสุ
พร้อม ทะลิ - บา้น
นายแกว้มูล ไชยโส

 -  -  -  -      330,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

101 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 50.00 ม.
บริเวณบา้นนางยวุรา
 จนัต๊ะ- นางตุ่น ทะลิ

 -  -  -  -      300,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

102 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 70.29 ม.
บริเวณหน้าคุ้ม 7 - 
นายแกว้ พนิิจ

 -  -  -  -      330,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

103 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 36.00 ม.
บริเวณนายสมชาติ 
อมัพธุ - นายบญุตัน 
ทะลิ

 -  -  -  -      200,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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104 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 146 ม.
บริเวณบา้นนาย
รังสรรค์ -นายณรงค์-
นายกฤษดา เผ่าต๊ะใจ

 -  -  -  -        504,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

105 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าดาดคอนกรีต 
คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 196 ม.
บริเวณหน้าโรงเรียน
บา้นปางงุ้น

 -  -  -  -        177,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าดาดคอนกรีต 
คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 196 ม.
บริเวณหน้าโรงเรียน
บา้นปางงุ้น

 -  -  -  -        177,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

107 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณช่วงที่ 1.บา้น
นางเสง่ียม -นางอารี 
ก. 0.5 ม. ยาว 109
 ฒ.ช่วงที่ 2.แยก รร.
บา้นใหม่-นางเสง่ียม 
ก.0.5 ม. ยาว 135 
ม.

 -  -  -  -        486,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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108 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณบา้นขา้ง
ตลาดสดบา้นใหม่
ไชยมงคล กวา้ง 
0.50 ม. ยาว 38 ม.

           137,000         137,000         137,000         137,000        137,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

109 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนอง
หล่มขนาดกวา้ง 
ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 112.00  ม.

 -  -  -         450,000  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

110 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7 
เชือ่ม หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

.บริเวณบา้นนายเหลิง
 ขนัตี - โรงน้ าด่ืม 
ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 124 ม.ขนาด
กวา้ง 0.50 ม. ยาว 
125.00 ม.

 -  -  -         500,000  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

111 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

.บริเวณบา้นนางสีดา 
เผ่ากนัทะ - บา้นนาง
สาย เผ่ากนัทะ 
ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 218.00 ม.

 -  -  -         782,000  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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112 กอ่สร้างรางระบายน้ าใน
หมูบ่า้น

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 1 - 9            400,000         400,000         400,000         400,000        400,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

113 ปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าฝายกัน้น้ า ทบนบกัน้น้ า
 ท่อลอดเหล่ียม

เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้
ดี และสามารถกกัเกบ็น้ า
มปีริมาณมากขึน้

หมู่ที่ 1 - 9            400,000         400,000         400,000         400,000        400,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

114 ปรับปรุงคลองส่งน้ าหว้ยหอ เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

หว้ยหอเชื่อมหว้ยปาง
 หมู่ที่ 4 กวา้ง 2.20
 ม.ยาว     2,000 ม.

           200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

115 กอ่สร้างคลองส่งน่ าสายทุ่ง
เหล่า  หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

บริเวณไร่นายเจริญ 
เผ่ากันทะ-ไร่นาย
ไสว เผ่าดี

           200,000  -  -  -  - 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

116 ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีตหว้ยแมฮ่่าง หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 500 ม.            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

117 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่            200,000  -  -  -  - 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้  2.ร้อย
ละของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าบาดาลใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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118 กอ่สร้างท่อน้ าล้น เพื่อกกัเกบ็น้ า หมู่ที่ 1 - 9            150,000         150,000         150,000         150,000        150,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

119 วางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 1 - 9            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

120 กอ่สร้าง และปรับปรุงดาด
คอนกรีต

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 1 - 9            100,000         100,000         100,000         100,000        100,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

121 ขุดสระน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมู่ที่ 1 - 9            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

122 ขยายเขตประปาหมูบ่า้น เพื่อขยายเขตประปา
หมูบ่า้นใหม้นี้ าอปุโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา หมู่
ที่ 1 - 9

           500,000         500,000         500,000         500,000        500,000 1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ  2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

123 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

124 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่            200,000         200,000         200,000         200,000        200,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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125 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -         200,000  -  - 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

126 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -  -         200,000  - 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

127 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -  -  -        200,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

128 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9            100,000         100,000         100,000         100,000        100,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

129 ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9  -         500,000         500,000         500,000        500,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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130 ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงท่อกรุบอ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9            500,000         500,000         500,000         500,000        500,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

131 ปรับปรุงระบบประปาดง
หอต าบลหนองหล่ม

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปา เพื่อใหม้นี้ า
ที่สะอาดและเพียงพอ

ปรับปรุงระบบ
กรองประปาดงหอ
หนองหล่ม หมูท่ี่ 8

           200,000         200,000         200,000         200,000        200,000 1.ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่มี
น้ าประปาใช้เพิม่ขึน้  
        2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

132 โครงการขุดลอกล าหว้ย
ภายในต าบล

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9          500,000       500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรมส่งเสริมฯ

133 วางท่อระบายน้ า พร้อมบอ่
พัก ข้างเทศบาลต าบล
หนองหล่ม หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบอ่พกัขา้ง 
ส านักงานเทศบาลฯ 
ขยายต่อช่วงที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
หมู่ที่ 1

 -  -  -         400,000  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั/

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่
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134 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 พร้อมขุดลอก หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กอ่สร้างท านบกัน้น้ า 
(ขา้มได้) เสริมจากตัว
เดิม พร้อมขดุลอก 
บริเวณบา้นนางหล้า 
จติมโนน เลขที่ 96 
หมู่ที่ 1

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

135 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล
หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และเพิ่มทางน้ า
ใหส้ะดวก

ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 125 ม.  มบริ
เวณบา้นนางก้ า เงิน
เยน็ เลขที่ 171 ถงึ
บา้นนายอทุัย มหา
มิตร เลขที่ 33 หมู่ที่
 3

 -  -         271,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

136 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40  
ม. ยาว 150  ม.
บริเวณถนน 1251 
หมู่ที่ 3 ถงึ บา้นนาย
สมคิด เผ่ากนัทะ หมู่
ที่ 4

 -  -         325,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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137 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 187 ม.บริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่ที่
 7 ถงึ บา้นนายทน 
สุวรรณศรี เลขที่ 
119 หมู่ที่ 3

 -  -         405,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

138 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 214 ม.
บริเวณบา้นนาง
จนัทร์ศรี ปงิยศ เลขที่
 126 ถงึ บา้นนาย
เถงิ เผ่ากนัทะ เลขที่
 17 หมู่ที่ 3

 -  -         424,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

139 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40  
ม. ยาว 160 ม.
บริเวณ บา้นนายเชน 
เผ่ากนัทะ ถงึ บา้น
นายศรีมุด เผ่ากนัทะ 
เลขที่ 161 หมู่ที่ 3

 -  -         347,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

140 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบอ่พัก หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นปา่สุสาน
หนองหล่ม หมู่ที่ 4

- - 300,000        -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
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141 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นนาย
ประจวบ จนัต๊ะวงค์ 
ขนาดสันกวา้ง 9.50 
เมตร สูง 2.00 เมตร
 หมู่ที่ 5

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

142 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นนายแปน้
 จติจกัร์ ขนาดสัน
กวา้ง 12.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร หมู่ที่
 5

- - 470,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

143 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นนางลา 
มณีโชค ขนาดสัน
กวา้ง 13.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร หมู่ที่
 5

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

144 กอ่สร้างฝายหว้ยหนองเอีย้ง
 หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณที่นานางเกี ยง
 การเร็ว ขนาดสัน
กวา้ง 10.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร หมู่ที่
 5

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

145 ขุดลอกหว้ยปา่หยาบนอก 
หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบา้นนาย
ประเสริฐ ธยินัต์ ถงึ 
สวนนางค าปนั การ
เร็ว  ขนาดกวา้ง 
10.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร  ลึก 3 
เมตร หมู่ที่ 5

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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146 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม
 คสล.หว้ยแมต่  า หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 1.50 ม. สูง
 1.50 ม. ม.แบบ
ช่องเดียว

 -  -      200,000  -  -  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง

147 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม
 คสล.หว้ยปาง หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 8.00 ม. สูง
 1.50 ม. ม.แบบ
ช่องเดียว

 -  -      173,000  -  -  จ านวนโครงการ
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง

148 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 บริเวณบา้นนาย
รังสรรค์ , บา้นนาย
ณรงค์ ค าจนัทร์ ถงึ 
บา้นกฤษด  เผ่าต๊ะใจ
 หมู่ที่ 6

 -  -         500,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

149 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขา หมูท่ี่ 6

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุดและ
ใหม้ใีช้อปุโภคและบริโภค

ประปาภเูขาหมูท่ี่
 6

- -         200,000 - - 1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ    2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

150 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7 ถึง หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 255  ม.
บริเวณบา้นนาย
แหน้น นันตา ถงึ 
บา้นเรวฒัน์ จนัต๊ะ

- -         553,000 - -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 191



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

151 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 110 ม.
บริเวณบา้นนางอมั
พรรณ บยุเกตุ เลขที่
 109 ถงึ บา้นนาง
ศศิวรรณ ฟองค า 
เลขที่ 156 หมู่ที่ 7

- -         238,000 - -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

152 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว208  ม.
บริเวณบา้นนายสุ
รพล เผ่ากนัทะ เลขที่
 154 ถงึ บา้นนาง
แสงเวยีน เผ่ากนัทะ 
เลขที่ 111 หมู่ที่ 7

 -  -         451,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

153 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง0.40  ม.
 ยาว342   ม.
บริเวณบา้นนายด า 
เผ่าดี เลขที่ 118 ถงึ
 บา้นนายแหน้น นัน
ตา เลขที่ 109 หมู่ที่
 7

 -  -         742,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจ
ของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขงั

กองช่าง

154 โครงการผันน้ าดงหอเข้าสู่
พื้นที่หมู่ที่ 7,3,2,1

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ผันน้ าดงหอ โดย
วางท่อพร้อมสูบ
น้ าด้วยระบบโซลา
เซล

 -  -  -  -     200,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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155 โครงการผันน้ าดงหอเข้าสู่
พื้นที่หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ผันน้ าดงหอ โดย
วางท่อพร้อมสูบ
น้ าด้วยระบบโซลา
เซล

 -  -  -  -        200,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

156 ขุดลอกล าหว้ยเหมืองกลาง
 หมูท่ี่ 1  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 13.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม 
1.50 ม. ยาว 
750.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกวา่ 
10,687.50 ลบ.ม.

 -  -         300,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

157 ขุดลอกล าหว้ยร่องช้าง หมู่
ที่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 13.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม 
1.50 ม. ยาว 
750.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกวา่ 
10,687.50 ลบ.ม.

 -  -         229,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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158 ขุดลอกล าหว้ยปา่หยาบ 
หมูท่ี่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม 
1.20 ม. ยาว 
480.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกวา่ 5,184.00
 ลบ.ม.

 -  -         111,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

159 ขุดลอกล าหว้ยโปง่แฮ่ หมู่ที่
 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 9.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม 
2.20 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หรือ
มีปริมาณดินขดุไม่
น้อยกวา่ 
17,760.00 ลบ.ม.

 -  -         381,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

160 ขุดลอกล าหว้ยร่องสัก หมู่ที่
 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม 
1.80 ม. ยาว 
800.00 ม.

 -  -         245,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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161 ขุดลอกล าหว้ยและดัก
ตะกอนอา่งเกบ็น้ าร่องช้าง 
หมูท่ี่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 2.00 
ม. ยาว 400.00 ม. 
 ช่วงที่ 2 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 2.00 
ม. ยาว 300.00 ม.
 หรือมีปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกวา่ 
16,450.00 ลบ.ม.

 -  -         353,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

162 ขุดลอกล าหว้ยกา้งปลา หมู่
ที่ 6  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด
ปากกวา้งเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 21.60
 ม. ยาว 40.00 ม. 
ช่วงที่ 2 ปากกวา้ง
เฉล่ีย 13.00ม. ลึก
เฉล่ียจากเดิม 1.60 
ม.ยาว 300 ม.

 -  -         128,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

163 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
จ าปา่แหย่ง หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
9.00 ม. สูง 1.60 ม.

 -  -         298,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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164 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ปาง หมู่ที่ 4 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.70 ม. สูง 2.00
 ม.

 -  -         398,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

165 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.70 ม. สูง 2.00
 ม.

 -  -         398,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

166 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ผาช่อ (แหง่ที่ 2) หมูท่ี่ 5 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
9.00 ม. สูง 1.60 ม.

 -  -         298,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

167 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ร่องช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.70 ม. สูง 2.00
 ม.

 -  -         398,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

168 ขุดลอกคลองส่งน้ าอา่งเกบ็
น้ าร่องช้างด้วยแรงคน หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 ม. ยาว 
1,150 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุ ไม่
น้อยกวา่ 86.25 
ลบ.ม.

 -  -           13,800  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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169 ขุดลอกคลองส่งน้ าหว้ยหอ
ด้วยแรงคน หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
0.60 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40 ม. ยาว 
1,150 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุ ไม่
น้อยกวา่ 276.00 
ลบ.ม.

 -  -           44,160  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

170 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งปาง
ด้วยแรงคน หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
0.75 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.25 ม. ยาว 800 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขดุ ไม่น้อยกวา่ 
150.00 ลบ.ม.

 -  -           50,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

171 ขุดลอกล าหว้ยแปมด้วย
แรงคน หมูท่ี่ 4 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
0.75 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.25 ม. ยาว 800 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขดุ ไม่น้อยกวา่ 
150.00 ลบ.ม.

 -  -           50,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 197



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

172 ขุดลอกล าหว้ยหอ หมู่ที่ 8 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.25 ม. ยาว 800 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขดุ ไม่น้อยกวา่ 
150.00 ลบ.ม.

 -  -         100,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

173 ขุดสระเกบ็น้ าในไร่นา 
จ านวน 7 สระ ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ขดุสระเกบ็น้ าในไร่นา
 ขนาดกวา้ง 20.00
 ม. ยาว 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. จ านวน
 7 สระ

 -  - 133,000         -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

174 โครงการขุดลอกหว้ยปาง เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หว้ยปาง หมูท่ี่ 4 
ยาว 1,000 ม.

 -  -  -  -      100,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กรม
ทรัพยากร
น้ า

175 ขุดลอกสระจ าปา่แหย่ง เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

สระจ าปา่แหย่ง 
หมูท่ี่ 4

 -  -  -  -      100,000  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กรม
ทรัพยากร
น้ า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

หนา้ 198



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

175 ขุดลอกล าหว้ยปา่หยาบ
นอก หมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 
14.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 1.50 
ม. ยาว 140.00 ม. 
 ช่วงที่ 2 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 
12.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 1.50 
ม. ยาว 110.00 ม. 
  ช่วงที่ 3 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 
12.50 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 2.00 
ม. ยาว 170.00 ม. 
 หรือมีปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกวา่ 
5,205.50 ลบ.ม.

 -  -         119,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

176 ขุดลอกล าหว้ยร่องสัก     
หมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
10.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
1.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุ ไม่
น้อยกวา่ 9,750.00
 ลบ.ม.

 -  -         224,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

177 ขอดุลอกล าหว้ยปา่หยาบใน
 หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.00 ม. ยาว 250 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขดุ ไม่น้อยกวา่ 
4,750.00 ลบ.ม.

 -  -         109,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

178 ขุดลอกล าหว้ยผาช่อ    หมู่
ที่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 10.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 2.00 ม. 
ยาว 1,095 ม. 
หรือมปีริมาณดิน
ขุด ไมน่อ้ยกว่า 
20,805.00 
ลบ.ม.

 -  -      478,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

179 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ผาช่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.70 ม. สูง 2.00 ม.

 -  -         398,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

180 กอ่สร้างท านบท่อน้ าล้น
(ทางรถผ่านได้) ล าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
13.00 ม. สูง 2.00 ม.

 -  -         315,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

181 ซ่อมแซมท านบกัน้น้ าล า
หว้ยผาช่อ หมู่ที่ 5 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
17.00 ม. สูง 1.50
 ม.

 -  -         392,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

182 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
13.00 ม. สูง 1.50
 ม.

 -  -         369,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

183 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
แมฮ่่าง (แหง่ที่ 1) หมู่ที่ 3 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
12.10 ม. สูง 2.00 ม.

 -  -         454,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

184 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
แมฮ่่าง (แหง่ที่ 2) หมู่ที่ 4 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
8.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -         248,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

185 กอ่สร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
(ระบบเปดิ) หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

บ่อที่ 1 ขนาดปาก 
กวา้ง 16 ม. ลึก 5 ม.
 ยาว 100 ม. บ่อที่ 2
 ขนาดปากกวา้ง 18 
ม. ลึก 6 ม. ยาว 150
 ม.

 -  -         216,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

186 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
ผาช่อหมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.00 ม. สูง 1.5 ม.

 -  -         290,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

187 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าล าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝายกวา้ง 
10.60 ม. สูง 2.00
 ม.

 -  -         386,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

25,878,000      24,926,000   50,971,960   27,965,000   28,453,000  

73                  71               152             69               80              

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

ผ 01 
หนา้ 202



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 33,999,000         29,124,000      71,511,460      32,837,500      39,996,000     

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล87 83 221 85 107
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร  
สถานที่  ส่ิงแวดล้อม
ส านกังาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

           500,000         500,000         500,000         500,000        500,000  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
กองช่าง

2 กอ่สร้างที่ท าการส านกังาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

 -  -       5,600,000  -  -  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
กองช่าง

3 ต่อเติมหอ้งท างานฝ่าย
บริหารส านกังานเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

ขนาดกว้าง 3.74
 ม. ยาว 7.00 ม.

 -  -  -  -      119,000  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 

บริเวณบ้านแม่
พริก หมู่ที่ 5 
-อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม 
-รั้วส านักงาน 
-อาคาร
อเนกประสงค์ 
-โรงจอดรถยนต์ 
-ปรับปรุงภูมิ

หนา้ 203



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

4 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งเกบ็
ของอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

(1) งานปกูระเบือ้ง
และผนังกอ่ฉาบทาสี
(2) งานต่อเติมกนั
สาดกระเบือ้งลอนคู่ 
(3) งานติดต้ังประตู
หน้าต่างอลัลูมิเนียม 
(4) งานปรับปรุง
หอ้งน้ า (5) งาน
ติดต้ังไฟฟา้และแสง
สวา่ง

 -  -  -  -      200,000  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

กองช่าง

5 ต่อเติมอาคารปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ส านกังานเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

ต่อเติมอาคารงาน
ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

 -  -  -  -      136,000  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
กองช่าง

6 ต่อเติมโรงจอดรถส านกังาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

ขนาดกว้าง 2.65
 ม. ยาว 12.00 ม.

 -  -  -  -        74,000  จ านวนคร้ังที่
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

กองช่าง

7 กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ปรับปรุงทางเดิน 
ลานจอดรถ สภาพแวดล้อม
 ฌาปนสภานต าบลหนอง
หล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม หมทุี่8

           500,000         500,000         500,000         600,000        600,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

8 กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมบอ่พักฌาปนสถาน
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม หมูท่ี่ 8

 -  -  -         400,000  -  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

9 กอ่สร้าง/ปรับปรุงเมรุเผา
ศพฌาปนสภานต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม หมูท่ี่ 8

 -  -       2,000,000  -  -  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

10 กอ่สร้างศาลาประกอบ
พิธีกรรมฌาปนสถาน 
หนองหล่ม

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

ขนาดกว้าง 9.00
 ม. ยาว 18.00 ม.

         595,000  -  -  -  -  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

11 กอ่สร้างหอ้งน้ าฌาปน
สถานหนองหล่ม

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

จ านวน 4 หอ้ง
ขนาดกว้าง 3.00
 ม. ยาว 6.00 ม.

 -  -  -  -      294,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

12 กอ่สร้างศาลาประกอบ
พิธีกรรม คริสต์ศาสนา 
ฌาปนสถานหนองหล่ม

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

ขนาดกว้าง 8.00
 ม. ยาว 12.00 ม.

 -  -  -  -      323,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

13 กอ่สร้างร้ัวฌาปนสถาน
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม หมูท่ี่ 8

 -  -  -  -        600,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

14 กอ่สร้างร้ัวฌาปนสถาน
บา้นปางงุ้น

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานบา้น
ปางงุ้น หมูท่ี่ 6

 -  -  -  -        100,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

15 กอ่สร้างโดมหลังคาฌาปน
สถานบา้นปางงุ้น

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานบา้น
ปางงุ้น หมูท่ี่ 6

 -  -  -  -        100,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

16 กอ่สร้างศาลาประกอบ
พิธีกรรม ฌาปนสภานบา้น
ปางงุ้น

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ขนาดกว้าง 4.00
 ม. ยาว 12.00 ม.

 -  -  -  -        222,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

17 กอ่สร้างหอ้งน้ าฌาปน
สถานบา้นปางงุ้น

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานบา้น
ปางงุ้น หมูท่ี่ 6

 -  -       2,000,002  -  -  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

18 ปรับปรุงศาลาฌาปนสภาน
บา้นปางงุ้น (สองแคว)

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานบา้น
ปางงุ้น(สองแคว) 

หมูท่ี่ 6

 -  -  -  -        500,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

19 กอ่สร้างโดมหลังคาฌาปน
สภานบา้นปางงุ้น (สองแคว)

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานบา้น
ปางงุ้น(สองแคว) 

หมูท่ี่ 6

 -  -  -  -        500,000  ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

1,595,000               1,000,000           10,600,002         1,500,000           4,268,000          

3 2 5                    3 14

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานเกษตร

แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชพีรวมทั้งดา้นการตลาดอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง       25,000       25,000       25,000       25,000       25,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนบัสนนุ เกษตรกรและประชาชน
มีรายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการผลิตส่ือและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ทางวิชาการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรใหแ้ก่
ประชาชนและเกษตร

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ด้านการเกษตร
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9    20,000     20,000    20,000     20,000    20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมีการพฒันาใน
การผลิตพชืผลทางการ
เกษตรเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

3 โครงการตลาดสีเขียว เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000     10,000    10,000     10,000    10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนบัสนนุ ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

4 โครงการเกษตรกรรมยัง่ยืน เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง    10,000     10,000    10,000     10,000    10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

ผ 02 
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แผนงานเกษตร 65,000          65,000           65,000          65,000           65,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 4 4 4 4 4
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม ผ 01
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชมุชนมภีมูติา้นทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมสนบัสนนุการปลูก
และบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่
เกษตรกรและประชาชน
มคีวามปลอดภยัจาก
การบริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร

๑ คร้ัง     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการท าปุย๋หมกั
ชีวภาพปุย๋อนิทรีย์

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการปลูกพืช
สมนุไพรไทย

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
ที่ปลอดสารพิษ

หมูท่ี่ 1 - 9     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม ประชาชนมีพชืที่ปลอด
สารพษิไวบ้ริโภค

ส านักปลัด

4 โครงการแกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน

4 ศูนย/์4 โรง     20,000      20,000     20,000      20,000     20,000  จ านวนศูนย์ฯ/โรงเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน

ส านักปลัด

5 โครงการอาหารปลอดภยั
เกษตรอนิทรีย์

เกษตรกรและประชาชน
มคีวามปลอดภยัจาก
การบริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร

เกษตรกรใน
พื้นที่ต าบล
หนองหล่ม

    50,000      50,000     50,000      50,000     50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม ประชาชนมอีาหาร
ปลอดสารพิษไว้บริโภค

ส านักปลัด

5     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000

               5                 5                5                 5                5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 
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แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผ 01
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เศรษฐกจิ

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตร

๑ คร้ัง       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

เกษตรกรและประชาชนมี
แหล่งเงินทุนเพิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการปอ้งกนัก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืชโดยไมใ่ช้
สารเคมี

ปอ้งกนัและก าจัดศัตรูพืช ๑ คร้ัง       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

สามารถก าจดัและปอ้งกนั
ศัตรูพชื

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสร้างรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

4 ปลูกปา่ไม้และฟื้นฟูปา่ไม้
เส่ือมโทรม

เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมไถกลบลดการเผา
ตอซังข้าว

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
 คุณภาพของที่ดินและการ
ใช้ที่ดินใหเ้กดิประโยชน์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เร่ืองการฟื้นฟู
คุณภาพของดิน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ดินได้รับการปรับปรุง
ผลิตผลทางการเกษตร
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

หนา้ 210



๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

7 ส่งเสริมการท าปุย๋พืชสดใน
พื้นที่การเกษตร

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุย๋หมกั ปุย๋
ชีวภาพในชุมชนลดการใช้
สารเคมี

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความ
ปลอดภยัจากการใช้สารเคมี
 และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุ

เกษตรกรมีความปลอดภัย
จากการใช้สารเคมี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวน
ร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
 ดิน น้ า ปา่ อากาศ

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

10  โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ าและซ่อมแซมฝาย
ต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)

เพื่อใหเ้กษตรมแีหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตร

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพือ่
ท าการเกษตรและสร้าง
ความชุ่มชื้นใหป้า่ไม้

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนากลุ่ม
ประชาชนเพื่ออนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(รสทป. ทสม,เยาวชน)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นมส่ีวนร่วมใน
การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑ แหง่       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

12 โครงการอนรัุกษพ์ันธุ์กรรม
พืชอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชดิริ

เพื่อใหเ้ข้าใจและเหน็
ความส าคัญของพันธุ์
กรรมพืชและทรัพยากร
ในเขตพื้นที่ต าบลหนอง
หล่ม

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

มพีันธุ์กรรมพืชและ
พันธ์สัตว์ไมส่ญพันธ์

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 211



๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

13 โครงการปลูกปา่ทดแทน เพือ่ปลูกป่าทดแทนพืน้ที่
บ่อขยะและเพือ่อนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

หมูท่ี่ 5  -       50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

14 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรม
พืชอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

เพือ่อนุรักษ์พันธุก์รรมพืช
และพันธ์สัตว์ในเขตพืน้ที่
ต าบลหนองหล่ม

สวนสาธารณะ
ดงหอหนองหล่ม
 หมูท่ี่ 8

 -  -     200,000  -  -  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้เรียนรู้
พันธุ์กรรมพืช

ส านักปลัด

15 โครงการกอ่สร้างซุ้มประวัติ
เฉลิมพระเกยีติฯ
สวนสาธารณะดงหอหนอง
หล่ม

เพือ่แสดงประวัติสวนสา
ธารณดงหอหนองหล่มใน
การเฉลิมพระเกียรติฯ
และพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว

สวนสาธารณะ
ดงหอหนองหล่ม
 หมูท่ี่ 8

 -  -     200,000  -  -  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้เรียนศึกษา
เรียนรู้ประวัติของ
สวนสาธารณะดงหอ

ส านักปลัด

15      330,000       380,000      780,000       380,000      380,000

             12              13              15              13              13

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

หนา้ 212



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการเปล่ียนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน LED

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองการประหยัดพลังงาน
ในชุมชน

เพือ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช้พลังงานให้
เปน็ผู้รู้คุณค่าใช้อยา่งคุ้มค่า
และเกดิประโยชน์สูงสุด

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมเยาวชนให้
ความรู้ในการสร้างจิตส านกึ
ในการอนรัุกษพ์ลังงานและ
ใช้พลังงานทดแทน

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองเกีย่วกบั
พลังงานใหก้บัเยาวชน

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษพ์ลังงาน

เยาวชนมคีวามรู้ด้าน
พลังงาน

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานสูบน้ าในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ ามนั
เชือ้เพลิงและค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า

ส านักปลัด

5 โครงการ solar sell สูบน้ า
เพื่อการเกษตร/ประปา
หมูบ่า้น

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมูท่ี่ 1 - 9     500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงาน

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ย
และประยกุษใ์ช้พลังงาน
ทดแทนเพือ่การเกษตร
และการจดัการทรัพยากร
น้ าอยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

6 โครงการไฟกิง่สาธารณะ 
LED

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

7 โครงการเตาเผาศพไร้มลพิษ เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 8   3,000,000    3,000,000   3,000,000    3,000,000   3,000,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (แกลบ)

เพื่อน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็
พลังงานเชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (ฟืน)

เพื่อน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็
พลังงานเชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาปิง้ย่างไร้ควัน
ประสิทธิภาพสูง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ผลิต และการประหยัด
พลังงานเชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษพ์ลังงาน

สามารถใช้วัสดุที่มอียู่
ในท้องถิน่ใหเ้กดิ
ประโยชนใ์นการ
ประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

11 โครงการส่งเสริมการผลิต
กา๊ซชีวภาพในครัวเรือน
(เศษอาหาร,มูลสัตว์)

เพื่อส่งเสริมการผลิตการ
ใช้กา๊ซชีวภาพในชุมชน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จ่ายด้าน
ก๊าซหุงต้ม LPG ที่ใช้ใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมการใช้
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ส านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร (แบบต้ัง - แบบนอน)

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้ตะบนัน้ า

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

15 โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9   1,300,000    1,300,000   1,300,000    1,300,000   1,300,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

16 โครงการฝึกอบรมวิทยากร
ตัวคูณ ด้านพลังงานประจ า
ต าบล(เปล่ียนความคิด)

เพื่อพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ความรู้ด้านพลังงานแก่
ประชาชน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอยา่งคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด

17 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
การอนรัุกษพ์ลังงานและ
พลังงานทดแทน

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ให้
นกัเรียน ประชาชนใน
ชุมชน กอ่เกดิความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษพ์ลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอยา่งคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด

17     5,160,000      5,160,000     5,160,000      5,160,000     5,160,000

18 18 18 18 18

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 
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๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI)

1 โครงการปอ้งกนัควบคุมไฟ
ปา่และหมอกควัน

เพื่อปอ้งกนัผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนจากไฟปา่
และหมอกควัน

หมูท่ี่ 1 - 9       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่ปอ้งกนัไฟปา่
และหมอกควนั

ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิมลพิษ
ในอากาศ

ส านักปลัด

1 42       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000

                 5,675,000                1                 1                1                 1                1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 
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เปา้หมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

1 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด

 -  -         5,500  -         5,500 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะพบัได้และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพบัได้ จ านวน 
30 ตัว

 -  -       45,000  -  - ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เก้าอี้บุนวม จ านวน
 50 ตัว

 -  -       35,000  -  - ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 50 ตัว

 -  -       12,500  -  - ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา
 ส่งเอกสารได้คร้ัง
ละ 20 แผ่น
จ านวน 1 เคร่ือง

 -       18,000  -  -  - ส านักปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

6 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ 
จ านวน 6 เคร่ือง

 -       10,000  -  -  - ส านักปลัด

7 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน       12,000       12,000       12,000       12,000       12,000 ส านักปลัด

8 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เก้าอี้ท างาน         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000 ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโซฟารับแขก 
และรองรับการบริการ
ประชาชน

โซฟารับแขก 
จ านวน 1 ชุด

 -  -       15,000  -  - ส านักปลัด

10 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือพดัลมติดผนัง  
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลมติดผนังขนาด
 18 นิ้ว จ านวน  
4 เคร่ือง

        6,000         6,000         6,000  -  - ส านักปลัด

11 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือพดัลมติด
เพดาน  และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ประชาชน

พดัลมติดเพดาน
ขนาด 56 นิ้ว 
จ านวน  10 เคร่ือง

 -       25,000       25,000  -  - ส านักปลัด
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

12 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิด
ต้ังพื้นหรือชนิดแขวนและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บี
ทีย ู4 เคร่ือง

 -  -     160,000  -  - ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโซฟาผู้มารับ
บริการ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

โซฟารับแขก 1 ชุด  -  -  -       11,000  - ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดซ้ือรถจักรยานยนต์
 และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์
ขนาด 120 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

 -  -       52,000  -  - ส านักปลัด

15 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพนัธ์

กล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล

 -  -  -       30,000  - ส านักปลัด

16 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือเลนส์กล้อง
ถ่ายรูป และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพนัธ์

เลนส์กล้องถ่ายรูป
ระบบดิจิตอล

 -  -  -       25,000  - ส านักปลัด

หน้า 220



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

17 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมัล
ติมิเดียโปรเจคเตอร์ และ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
 XGA จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -  -       35,000  - ส านักปลัด

18 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟา้ และ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟา้ 
ขนาดเส้นทะแยง
มุม 150 นิ้ว 1 จอ

 -       20,000  -  -  - ส านักปลัด

19 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือตู้ล าโพงขยาย
เสียงเคล่ือนที่และ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล าโพงขยายเสียง
ในตัว  1 เคร่ือง

 -       15,000  -  -  - ส านักปลัด/
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป20 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือโทรทศัน์แอล 
อีดี(LED TV) แบบ 
Smart TVและ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 
พกิเซล
ขนาด 55 นิ้ว  1 
เคร่ือง

 -  -       26,500  -  - ส านักปลัด

21 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดซ้ือจอโปรเจคเตอร์
 และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพนัธ์

จอโปรเจคเตอร์
พร้อมขาต้ังจ านวน
 1 ชุด

 -  -       10,000  -  - ส านักปลัด

หน้า 221



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

22 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจัดซ้ือระบบหอกระ
จ่ายข่าวและประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

หอกระจายข่าวส่ง
สัญญานผ่าน
เครือข่ายระบบไอ
พพีร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง 1 ระบบ

 -     700,000  -  -  - ส านักปลัด/
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
เทศบาล
ต าบลหนอง
หล่ม

23 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจัดซ้ือล าโพงฮอร์น
หอกระจ่ายข่าวและ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ล าโพงฮอฺร์น/แอมป์
 พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง

 -  -     150,000     150,000     150,000 ส านักปลัด/
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
เทศบาล
ต าบลหนอง
หล่ม

24 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ า
ร้อนน้ าเยน็และ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและรองรับ
การบริการประชาชน

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ า
เยน็

 -  -  -       25,100  - ส านักปลัด/
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
เทศบาล25 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่
 1

 -  -  -  -       22,000 ส านักปลัด

หน้า 222



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

26 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองแสกน
ลายนิ้วมือ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองแสกน
ลายนิ้วมือ

 -  -  -  -         5,000 ส านักปลัด

27 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
แท็ปเล็ต และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์แท็ป
เล็ต แบบที่ 1

 -  -  -  -       11,000 ส านักปลัด

28 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -       21,000  -  -  - ส านักปลัด

29 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ UPSและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้
 ขนาด 800 VA 
(480 วตัต์)

        2,500         2,500         2,500         2,500         2,500 ส านักปลัด

30 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ (18 
หน้า/นาที)

 -  -  -         2,600  - ส านักปลัด

หน้า 223



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

31 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือชนิด 
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

 -         4,300         4,300         4,300         4,300 ส านักปลัด

32 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 2
 (33 หน้า/นาที)

 -  -  -       15,000  - ส านักปลัด

33 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญานและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16
 ช่อง

 -  -         2,800         2,800  - ส านักปลัด

34 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

 -  -         5,400         5,400         5,400 ส านักปลัด

35 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ จอภาพแบบ 
LCD และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

จอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 21.5 
นิ้ว

 -         4,000         4,000         4,000         4,000 ส านักปลัด

หน้า 224



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

36 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด

 -         5,500         5,500         5,500         5,500 กองคลัง

37 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 15
 ล้ินชัก จัดเก็บเอกสาร 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 15 
ล้ินชัก

 -  -         4,000  -  - กองคลัง

38 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ UPSและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้
 ขนาด 800 VA 
(480 วตัต์)

        2,500         2,500         2,500         2,500         2,500 กองคลัง

39 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่
 1

 -  -  -  -       22,000 กองคลัง

40 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า

 -  -  -  -       10,000 กองคลัง

หน้า 225



บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

41 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ ชนิด 
Network แบบ 1 
(28 หน้า/นาที)

 -  -  -  -         8,900 กองคลัง

42 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใช้ในงานกองคลัง 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

รถบรรทุกดีเซล
ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่  
2,400 ซีซี  - 
แบบดับเบิ้ลแค้บ

 -  -  -  -     854,000 กองคลัง

43 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือชนิด 
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

 -         4,300       12,900         4,300         4,300 กองคลัง

44 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองบันทึก
เลขมาตรวดัน้ ามือถือ 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

 เคร่ืองบันทึกเลข
มาตรวดัน้ ามือถือ

      20,000 กองคลัง
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บญัชีครภุัณฑ์
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45 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือ เคร่ืองพมิพใ์บ
แจ้งแบบพกพา และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพใ์บแจ้ง
แบบพกพาขนาด 
58 mm พร้อม
โปรแกรมระบบ
ประปาเคร่ืองพมิพ์

      25,000 กองคลัง

46 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน  -         8,000         8,000  -  - งานป้องกันฯ

47 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เก้าอี้ท างาน  -         3,000         3,000  -  - งานป้องกันฯ

48 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด จ านวน 1
 ตู้

 -  -  -         5,500  - งานป้องกันฯ

49 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
หอยโข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟา้และเพื่อรองรับการ
บริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ าหอย
โข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟา้ สูบน้ าได้ 
1,500 ลิตรต่อ
นาที จ านวน 1 ตัว

 -       20,000       20,000  -  - งานป้องกันฯ
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50 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
เคล่ือนที่ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า
เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -       95,000  -  - งานป้องกันฯ

51 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง
วทิยแุละเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองรับส่งวทิยุ
ชนิดมือถือ 5 วตัต์
 จ านวน 5 เคร่ือง

 -       37,500  -  -  - งานป้องกันฯ

52 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้
ขนาด 5 กิโลวตัต์

 -  -  -  -       55,000 งานป้องกันฯ

53 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ  -  -  -  -     130,000 งานป้องกันฯ

54 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  -  -  -       19,000 งานป้องกันฯ

55 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊คและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -       16,000  -  - งานป้องกันฯ
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56 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่
 1 จ านวน 1 เคร่ือง

      22,000  -  -  -  - งานป้องกันฯ

57 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึก)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) จ านวน 1
 เคร่ือง

 -         4,300         4,300  -  - งานป้องกันฯ

58 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
(รถดับเพลิง)

เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใน
กรณีฉุกเฉิน

รถดับเพลิง จ านวน
 1 คัน

 -  -  2,500,000  -  - งานป้องกันฯ

59 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถบรรน้ า)

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
 ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่
 6,000 ซีซี 

 -  -  -  -   2,633,000 งานป้องกันฯ

60 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิย(ุไซเรนรถยนต์
ตรวจการ)

เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ไซเรนรถยนต์ตรวจ
การณ์ จ านวน 1 
ชุด พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง

 -  -       40,000  -  - งานป้องกันฯ
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61 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดับเพลิง(หัว
จ่ายน้ าดับเพลิง)

เพื่อใช้ในการกู้ภัย และ
ช่วยเลือผู้ประสบภัยใน
กรณีฉุกเฉิน

หัวจ่ายน้ าดับเพลิง
 จ านวน 20 ชุด

 -  -     100,000     100,000     100,000 งานป้องกันฯ

62 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์และอิ
เลกทรอนิกส์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพื่อจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv เพื่อเป็น
การป้องกันภัย และ
อาชญากรรมในพื้นที่

กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับ
ติดต้ังภายนอก
อาคาร ตาม
คุณลักษณะ
กระทรวง ICT 
พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง

      57,000       57,000       57,000       57,000       57,000 งานป้องกันฯ

63 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์และอิ
เลกทรอนิกส์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ
 8 ช่อง

อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8
 ช่อง

      22,000       22,000       22,000       22,000       22,000 งานป้องกันฯ
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64 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์และอิ
เลกทรอนิกส์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE
 (PoE L2 Switch)
 ขนาด 8 ช่อง

        8,300         8,300         8,300         8,300         8,300 งานป้องกันฯ

65 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์และอิ
เลกทรอนิกส์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพื่อติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
cctv พร้อมอุปกรณ์ เพื่อ
เป็นการป้องกันภัย และ
อาชญากรรมในพื้นที่

ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เคร่ือข่าย cctv 
พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง ความ
ละเอียด 2 ล้าน 
ฟกิเซลขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ราคากลาง
ระบบกล้องวงจร
ปิดกระทรวง ICT 
จ านวน 1 ระบบ

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 งานป้องกันฯ

66 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์และ
การแพทย(์เคร่ืองวดั
ความดันดิจิตอล)

เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวดัความดัน
ดิจิตอล

        2,500         2,500         2,500         2,500         2,500 งานป้องกันฯ
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67 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ(เล่ือย
โซ่ยนต์)

เพื่อจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์ยดึโซ่

เล่ือยโซ่ยนต์ ตัด
แต่งกิ่งไม้ใหญ่ 
เล่ือยเคร่ืองยนต์
แบบบาร์ยดึโซ่ 
ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว 
เคร่ืองยนต์เบนซิน
 ๒ จังหวะ

 -  -         9,000  -  - งานป้องกันฯ

68 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
(สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพร้อมติดต้ัง)

เพื่อจัดซ้ือสัญญานจราจร
ไฟกระพริบพร้อมติดต้ัง 
และเพื่อป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน

สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตยพ์ร้อม
ติดต้ัง  จ านวน 10
 ชุด

 -     150,000     150,000     150,000     150,000 งานป้องกันฯ

69 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
(กระจกโค้งจราจร)

เพื่อจัดซ้ือกระจกโค้ง
จราจรพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง และเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน

กระจกโค้งจราจร
พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ังขนาด 32 
นิ้ว  จ านวน 20 ชุด

 -  -     118,000     118,000     118,000 งานป้องกันฯ

70 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ (ป้าย
ไฟสัญญานวบัวาบ
สามเหล่ืยม)

เพื่อจัดซ้ือป้ายไฟสัญญาน
วบัวาบพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง และเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน

ป้ายไฟสัญญาน
วบัวาบแบบ
สามเหล่ียม 2 
ระบบ AC 12 V 
DC 220 V พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

 -       60,000       60,000       60,000       60,000 งานป้องกันฯ
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บญัชีครภุัณฑ์
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71 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ(เคร่ือง
เป่าใบไม)้

เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเป่าใบไม้
เคร่ืองยนต์เบนซิล
 4 จังหวะ

      39,000  -  -       39,000  - งานป้องกันฯ

72 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
(เคร่ืองขัดเงา)

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองขัด          7,000  -  -  -  - งานป้องกันฯ

73 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
(เคร่ืองขัดเงา)

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองขัดเงา  -  -  -  -         7,000 งานป้องกันฯ

74 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ (เตียง) เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เตียงนอน   -  -  -  -       15,000 งานป้องกันฯ

75 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

หัวฉีดน้ าดับเพลิง
ด้ามปืน

 -  -  -  -       18,000 งานป้องกันฯ

76 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดถ่าง  -  -  -  -     500,000 งานป้องกันฯ
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77 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะท างาน)

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานท๊อปเม
ลามีนขนาดไม่ต่ า
กวา่ 150*60*74
 ซม.

 -  -  -  -         5,500 งานการศึกษา

78 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เก้าอี้ท างาน)

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

เก้าอี้ท างาน ขนาด
 150-L

 -  -  -  -         2,200 งานการศึกษา

79 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์
ส าหรับส านักงาน

 -  -  -  -       17,000 งานการศึกษา

80 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้
เหล็ก 2 บาน)

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด จ านวน 1
 ตู้

 -     -         5,500 งานการศึกษา

81 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
(โต๊ะหมู่บูชา)

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา ท าด้วย
ไม้สัก กวา้งของโต๊ะ
 9 นิ้ว มีโต๊ะแท่น
บูชา 9 ชิ้น

        8,500  -  -  - งานการศึกษา

82 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -       16,000  -  - งานการศึกษา
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83 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน
 1 เคร่ือง

 -       22,000       22,000  -  - งานการศึกษา

84 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่(กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล)

เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
และประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 
ล้านพกิเซล

 -         9,000         9,000  -  - งานการศึกษา

85 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ(เคร่ือง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง

เคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง
จ านวน 15 ตัว

 -  -     150,000     150,000     150,000 งานการศึกษา

86 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ(เคร่ือง
เล่นสนาม)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ทต.หนองหล่ม

เคร่ืองเล่นสนาม
จ านวน 1 ชุด

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 งานการศึกษา

87 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ 
คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
ปร๊ินเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) จ านวน 1
 เคร่ือง

 -  -         4,300  - งานการศึกษา

88 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์และ
การแพทย(์เคร่ืองวดั
อุณภูม)ิ

เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
จ านวน

        3,000         3,000         3,000         3,000         3,000 งาน
สาธารณสุข
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89 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองพน่หมอกควนั)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพน่
หมอกควนั และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพน่หมอก
ควนัเคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกวา่ 25 แรงม้า

 -  -       59,000  -  - งาน
สาธารณสุข

90 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
(รถบรรทุกขยะ)

เพื่อจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก
ขยะ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน

  2,400,000  -  -  -  - งาน
สาธารณสุข

91 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถดูดส่ิง
ปฏิกูล)

เพื่อจัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล
 และเพื่อรองรับการ
บริการประชาชน

รถดูดส่ิงปฏิกูล
รถบรรทุกดีเซล 
ขนาด  6 ล้อ 
ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 3,000 
ลิตร จ านวน 1 คัน

  2,300,000  -  -  -  - งาน
สาธารณสุข

92 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ
(เตาเผาขยะมูลฝอย)

เพื่อจัดซ้ือเตาเผาขยะมูล
ฝอยและเพื่อรองรับการ
บริการประชาชน

เตาเผาขยะมูลฝอย
 โดยเผาขยะได้ไม่
น้อยกวา่ 1.5 ตัน/
ช.ม.

 -  -  3,500,000  -  - งาน
สาธารณสุข

93 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิย(ุพดัลมติดผนัง)

เพื่อจัดซ้ือพดัลมติดผนัง
พื้นและเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

พดัลมแบบติดผนัง
 ขนาด 16 นิ้ว 
จ านวน 5 ตัว

 -       34,000       10,000  -  - งาน
สาธารณสุข
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94 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองพน่หมอกควนั)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพน่
หมอกควนั และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เครืองพน่หมอกควนั       59,000  -  -  -  - งาน
สาธารณสุข

95 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
(รถบรรทุกดีเซล)

เพื่อใช้ในงานสาธารณะ
สุข และเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกดีเซล
ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่  
2,400 ซีซี  - 
แบบดับเบิ้ลแค้บ

 -  -  -  -     854,000 งาน
สาธารณสุข

96 แผนงานสาธารณะสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ 
คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
ปร๊ินเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด าจ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -  -  -         9,000 งาน
สาธารณสุข

97 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้
เก็บเหล็ก 2 บาน)

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด จ านวน 2
 ตู้

        5,500  -  -  -         5,500 งานสังคม
สงเคราะห์

98 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่
 1

      22,000  -  -  -  - งานสังคม
สงเคราะห์
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99 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว(ถังกรองแส
ตนเลส)

เพื่อจัดซ้ือถังกรองแส
ตนเลส และเพื่อรองรับ
การบริการประชาชน

ถังกรองแสตนเลส 
ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1
 ม. สูง 1.50 เมตร
 ขนาดท่อน้ า 2 นิ้ว
 บรรจุสารกรองเร
ซิน ก าจัดหินปูน 
พร้อมด้วยถังผสม
น้ าเกลือ จ านวน 4
 ถัง

    800,000  -  -  -  - กองช่าง

100 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองสูบน้ า 
Submersible 
Pump)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปั้มสูบ
น้ าผ่านถังกรอง และเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองปั้มสูบน้ า 
ผ่านระบบถังกรอง
 จ านวน 4 เคร่ือง

    100,000  -  -  -  - กองช่าง

101 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองสูบน้ า 
Submersible 
Pump)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
Submersible Pump
และเพื่อรองรับการ
บริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า 
Submersible 
Pump ขนาด 2 
แรง (1.5 kw)

      23,000       23,000       23,000       23,000       23,000 กองช่าง

102 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง ขนาด 3 
แรง

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 กองช่าง

103 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง ขนาด 5 
แรง

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 กองช่าง
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104 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร
(เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง ขนาด 
7.5 แรง

      44,000       44,000       44,000       44,000       44,000 กองช่าง

105 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองคอมพวิเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แบบที่ 1

 -  -  -  -       22,000 กองช่าง

106 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองพมิพ์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์ละ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ ์ 
Multifunction 
พร้อมติดต้ังถึง
หมึกพมิพ ์จ านวน 
2 เคร่ือง

 -  -  -  -       60,000 กองช่าง

107 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(อุปกรณ์กระจาย
สัญญานไร้สาย )

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญานไร้สาย
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

อุปกรณ์กระจาย
สัญญานไร้สาย
(Access Point) 
แบบที่ 1

 -  -  -  -         5,400 กองช่าง

108 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองคอมพวิเตอร์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แบบที่ 2

 -  -  -       30,000  - กองช่าง

109 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)

เพื่อจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิด
ต้ังพื้นหรือชนิดแขวนและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บี
ทียู

      25,300       25,300       25,300       25,300       25,300 กองช่าง
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110 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้
เก็บเหล็ก 4 ล้ินชัก)

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 
ล้ินชักและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 4 
ล้ินชักมือจับชนิดฝัง

 -         7,900         7,900         7,900         7,900 กองช่าง

111 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้
เหล็ก 2 บาน)

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน ชนิดมือจับ
ชนิดบิด

 -         5,500         5,500       11,000       11,000 กองช่าง

112 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟา้ UPS)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ UPS และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้
 ขนาด 800 VA 
(480 วตัต์)

        3,200         3,200         3,200         3,200         3,200 กองช่าง

113 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิย(ุพดัลม
อุตสาหกรรมต้ังพื้น)

เพื่อจัดซ้ือพดัลม
อุตสาหกรรมแบบต้ังพื้น
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลม
อุตสาหกรรมแบบ
ต้ังพื้น จ านวน 6 ตัว

 -  -  -  -       15,000 กองช่าง

114 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจัดซ้ือพดัลมติดผนัง  
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลมติดผนังขนาด
 16 นิ้ว จ านวน  
4 เคร่ือง

 -  -  -  -         4,800 กองช่าง

115 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อแผงโซล่าเซลล์พร้อม
ระบบ  และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

แผงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบ 
จ านวน  2 ระบบ

    150,000  -  -  -  - กองช่าง
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

116 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือนั่งร้านเหล็ก
เพื่อใข้จัดท าเวทีและจัด
งานต่างๆ

นั่งร้านเหล็ก 
จ านวน 30 ชุด

 -  -       45,000  -  - กองช่าง

117 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือนั่งเต็นท์ทรง
โค้งเพื่อใข้ในการจัดงาน
ต่างๆ

เต็นท์ทรงโค้ง 
ขนาด 4x6 เมตร 
 จ านวน 4 หลัง

 -  -       56,000  -  - กองช่าง

118 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ทรง
โค้งเพื่อใข้ในการจัดงาน
ต่างๆ

ผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง
 ขนาด 4x6 เมตร 
 จ านวน 2 ผืน

 -  -       10,000  -  - กองช่าง

119 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือพื้นเวที
มาตรฐานเพื่อใข้ในการ
จัดงานต่างๆ

พื้นเวทีมาตรฐาน 
ขนาด 
1.20x2.40 ม. 
จ านวน 20 แผ่น

 -  -       80,000  -  - กองช่าง

120 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง แบบ
มอเตอร์ไฟฟา้

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 กองช่าง
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

121 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์ยดึโซ่

เล่ือยโซ่ยนต์ ตัด
แต่งกิ่งไม้ใหญ่ 
เล่ือยเคร่ืองยนต์
แบบบาร์ยดึโซ่ 
ขนาด ๑1.5 นิ้ว 
เคร่ืองยนต์เบนซิน
 ๒ จังหวะ จ านวน
 3 เคร่ือง

 -  -  -  -       27,000 กองช่าง

122 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า  -  -  -  -   7,200,000 กองช่าง

123 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกพื้น
เรียบท้ายลาด(เทรลเลอร์)

ขนาดก าลังสูงสุด 
320 แรงม้า

 -  -  -  -   5,000,000 กองช่าง

124 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล
 ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ 
แบบกระบะเทท้าย

ขนาด 4 ล้อ 6 ตัน
 ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่ 
4,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
105 กิโลวตัต์

 -  -  -  -   1,375,000 กองช่าง
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

125 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถ
หน้าตักหลังขุด)

เพื่อจัดซ้ือรถหน้าตักหลัง
ขุด

ชนิดขับเคล่ือน 4 
ล้อ

 -  -  -  -   3,300,000 กองช่าง

126 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือรถเกล่ียดิน
ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร

รถเกล่ียดินขนาด 
150 แรงม้า (รถ
เกรดเดอร์)

 -  -  -  -   7,500,000 กองช่าง

127 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือรถบดอัดล้อ
เหล็กปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร

รถบดอัดล้อเหล็ก 
ขนาด 10 ตัน

 -  -  -  -   3,230,000 กองช่าง

128 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือรถขุดเจาะบ่อ
บาดาล

รถขุดเจาะบ่อ
บาดาล

 -  -  -  -   9,000,000 กองช่าง

129 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือตู้เชื่อมไฟฟา้ ตู้เชื่อมไฟฟา้ขนาด
 400 แอมป์  2 
ระบบ

 -         4,700         4,700         4,700         4,700 กองช่าง

130 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 
ระบบแก๊ช,ชุดตัดเชื่อม
สนามแก๊ช LPG

เคร่ืองตัดเหล็ก 
ระบบแก๊ช,ชุดตัด
เชื่อมสนามแก๊ช 
LPG

      15,000  -  -  -  - กองช่าง
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บญัชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 ผ 03 

131 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 
และเพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน

เคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ือง

      19,000       19,000       19,000       19,000       19,000 กองช่าง

132 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน
และเพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน

เคร่ืองตบดิน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -       21,000  -  - กองช่าง

133 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจัดซ้ือล าโพงฮอร์นป่า
สุสานและประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

ล าโพงฮอฺร์น/แอมป์
 พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง

 -  -  -       10,000  - กองช่าง

134 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง
พุ่มไม้ในการดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สวนสาธารณะฯ

เคร่ืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้ขนาด 22 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -       11,000  - ส านักปลัด

135 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 
และเพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน

เคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

 -  -         9,500  -  - ส านักปลัด

136 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอัดใบไม้
เพื่อลดการเผา

เคร่ืองอัดใบใม้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -     250,000  -  - ส านักปลัด

รวม 7,449,300    2,669,300    9,434,900     2,492,900    44,193,200  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพืน้

ทางหินคลุก เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร 
สายอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เชื่อม
 หมู่ที ่5  ต.บ้านปิน เชื่อม หมู่ที ่
1,2,7 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที ่4,6
 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางหินคลุก 
ขนาดกวา้ง 5.00
 ม. ยาว 
3,655.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 
ม.

 -  -    5,794,498  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย
เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
1251 เชื่อม หมู่ที ่5 ต.บ้านปิน 
เชื่อม หมู่ที ่1 ต.หนองหล่ม เชื่อม 
หมู่ที ่4 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 1,618.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -       500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์

ผ 02/2 

หน้าที ่245



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย
เหมืองกลาง หมู่ที ่1  ต.หนองหล่ม 
เชื่อม หมู่ที ่4,6 ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวา้ง 
4 เมตร  ยาว 
932.00 ม.  
หนาเฉล่ีย 0.15 
ม.

   2,288,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

4 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย เหล่าดง
ห้วยฮุง  หมู่ที ่7  ต.หนองหล่ม เชื่อม 
 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางหินคลุก 
ขนาดกวา้ง 
3.50.00 ม.  
ยาว1,200.00 
ม.  หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -  -       500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

5 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพืน้
ทางหินคลุก สาย ทุง่กุม หมู่ที ่5 ต.
หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที ่9 ต.บ้านปิน 
 อ .ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางหินคลุก 
ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. ยาว 
1,058.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.

 -  -  -  -       500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่246



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

6 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย ผาช่อ หมู่ที่
 5  ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที ่9 ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางหนิคลุก 
จ้านวน 2 ช่วงๆละ
 ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. ยาว 
1,058.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      500,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจ้าป่าแหย่ง หมู่ที ่4,5,8 
บ้านท่านคร ต.หนองหล่ม เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1251  เชื่อม
  หมู่ที ่9   ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
 6 เมตร  ยาว 5.41 
กิโลเมตร  ช่วงที ่1 
กว้าง 4 ม. ยาว 1.1 
กม. ช่วงที ่2 กว้าง 4 
ม. ยาว 1.00 กม.   
ช่วงที ่3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 1.00 กม.    
ช่วงที ่4 กว้าง 4 ม. 
ยาว 0.76 กม.     
ช่วงที ่5 กว้าง 4 ม. 
ยาว 1.55 กม.

 -    2,310,000    2,100,000     2,100,000    4,860,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที ่5
 ต.หนองหล่ม เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข 1251 เชื่อม หมู่ที ่9 
บ้านปิน ต.หนองหล่ม  อ.ดอกค้าใต้   
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนน
แอสพลัติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 6 
เมตร  ยาว 11.64
 กโิลเมตร ช่วงที ่1
 กวา้ง 6ม. ยาว 
1.54 กม. ช่วงที ่2
 กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.00 กม. ช่วงที ่3
 กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.3 กม. ช่วงที ่4 
กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.3 กม. ช่วงที ่5 
กวา้ง 6 ม. ยาว 
3.5 กม.

-

   7,440,000    4,830,000     4,830,000    7,350,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที ่5
 ต.หนองหล่ม เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข 1251 เชื่อม หมู่ที ่9 
บ้านปิน ต.หนองหล่ม  อ.ดอกค้าใต้   
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางดินลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 5.00
 ม. ยาว 
2,450.00 ม.

 -  -  -  -    5,500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุง่เบ้า หมู่ที ่1 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย 1,020 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม.
ช่วงที ่1 บริเวณ
เกตุ  พนิิจ เลขที ่
25  - นายฝาง 
เผ่าตัน เลขที ่102
 ช่วงที ่2 บริเวณ
บ้านนายด้ารงค์ 
การเร็ว  เลขที ่
152 -  นายสุข 
สีสัน  ช่วงที ่3 
บริเวณ บ้านนาย 
ประหยดั คอยชื่น 
เลขที ่180

   2,000,000  -  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่249



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่เหล่า หมู่ที่
 1เชื่อม หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย 4.00  ม.
 ยาวเฉล่ีย  1,045 
 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณสะพานใหม่
เหนือ หมูท่ี ่2 - 
บ้านห้วยฮุง หมูท่ี ่1

 -  -  -    2,000,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่ดง หมู่ที ่2 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4.00 ม.
 ยาวเฉล่ีย  600 ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบ้าน นาย
เทียบทอง เรือนสอน
 - วดัดง

 -  -  -    1,112,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย  440 ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณสะพานข้าม
ห้วยส้านบ้านสอง
แคว-หน้าป่าสุสาน

 -  -  -  -    1,050,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่7 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. 
ยาวเฉล่ีย 547 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.
บริเวณบ้านนายดวง
จันทร์ วรรณพรม 
เลขที ่75 - นางเป็ง
 หมูท่ี ่1

 -  -  -  -    1,333,000  1.ถนน คสล.ที่
เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่250



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที ่5
 ต.หนองหล่ม เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข 1251 เชื่อม หมู่ที ่9 
บ้านปิน ต.หนองหล่ม  อ.ดอกค้าใต้   
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนน
แอสพลัติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 6 
เมตร  ยาว 11.64
 กโิลเมตร ช่วงที ่1
 กวา้ง 6ม. ยาว 
1.54 กม. ช่วงที ่2
 กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.00 กม.ช่วงที ่3
 กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.3 กม.ช่วงที ่4 
กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.3 กม. ช่วงที ่5 
กวา้ง 6 ม. ยาว 
3.5 กม.

 -    7,440,000    4,830,000     4,830,000    7,350,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

16 โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลติกคอ
นกรีตสายสันป่าม่วง หมู่ที ่5 ต.หนอง
หล่ม เชื่อม       ต.บ้านปิน เชื่อม ต.
แม่กา จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
แอสพัลติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 6 
เมตร  ยาว 
6,660 เมตร

 -  -  -  -   32,000,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

17 โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลติกคอ
นกรีตสายห้วยผาฮาง หมู่ที ่5 ต.
หนองหล่ม เชื่อม  หมู่ที ่9 บ้านปิน 
ต.หนองหล่ม  อ.ดอกค้าใต้   จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
แอสพัลติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 6 
เมตร  ยาว 
2,670 เมตร

 -  -  -  -    5,500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลติกคอ
นกรีตสายผาช่อ หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม
 เชื่อม  หมู่ที ่9 บ้านปิน ต.หนองหล่ม
  อ.ดอกค้าใต้   จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
แอสพัลติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 4 
เมตร  ยาว 
1,490 เมตร 
จ้านวน 1 สาย

 -  -  -  -    4,538,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

19 โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลติกคอ
นกรีตเชื่อม ดงมะม่วง หมู่ที ่1 ต.
หนองหล่ม - ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนพืน้
ทางแอสพัลติ
กคอนกรีต  ยาว 
1,651.00 ม. 
จ้านวน 1 สาย

 -  -  -    5,419,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

20 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายสันป่าม่วง หมู่ที ่5 ต.หนอง
หล่ม  - ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างพืน้ทาง
แอสฟับติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 4 
ม. ยาว 6.60 
กิโลเมตร  1 สาย

 -  -  -  -   19,194,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายห้วยผาฮาง หมู่ที ่5 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 ม. 
ยาว 2,670 
เมตร 1 สาย

 -  -  -  -    8,080,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
จังหวดั
พะเยา

22 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายดงหอ - ร่องสัก หมู่ที ่8 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างพืน้ท่าง
แอสฟัลติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 4 
ม. ยาว 9,295 
เมตร. 1 สาย

 -  -  -  -   25,896,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

23 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายทุง่กุม - อ่างเก็บน้้าร่องสัก 
หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างพืน้ทาง
แอสฟัลติกคอนก
รีตขนาดกวา้ง 4 
ม. ยาว 3,360 
เมตร. 1 สาย

-

 -  -  -   10,137,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

24 โครงการโครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สายผาช่อ หมู่ที ่5 
ต.หนองหล่ม เชื่อม ม.9 ต.บ้านปิน อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางดินลูกรัง 
จ้านวน 2 ช่วงๆ
ละ ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 
1,995.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 
ม.

      500,000       500,000  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา

25 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทางเข้าอ่าง
เก็บน้้าร่องช้าง หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1.665 กม. 
 1 สาย หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -    2,765,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

26 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทางเข้าอ่าง
เก็บน้้าห้วยฮุง หมู่ที ่2,7 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 3.655 กม. 
  1 สาย หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    6,070,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่1 ต.หนองหล่มเชื่อม หมู่
ที ่4,6 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 ม. 
   ยาว  932 ม. 
1 สาย

 -  -    2,291,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

28 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตเชื่อม หมู่ที ่6 ต.บ้านถ้้า เชื่อม 
หมู่ที ่5 ต.บ้านปิน เชื่อม หมู่ที ่1 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนพืน้
ทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  ยาว 
1,651.00 ม.

 -  -    4,500,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางอ่างเก็บน้้าร่องช้าง หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1.70 กม.  
1 สาย จ้านวน 5
 ช่วง

 -  -    8,000,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

30 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง หมู่ที ่7 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1.68 กม.  
1 สาย จ้านวน 5
 ช่วง

 -  -    6,500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

31 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าศาลเจ้าบ้าน หมู่ที ่1 ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.40 กม.  
1 สาย

 -  -    1,500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

32 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง หมู่ที ่2 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 2.20 กม.  
1 สาย จ้านวน 5
 ช่วง

 -  -    8,000,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

33 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเอี้ยงเงิน หมู่ที ่1 ต.หนองหล่ม
เชื่อมบ้านปินเหนือ ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.68 กม. 1
 สาย จ้านวน

 -  -    2,843,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

34 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านห้วยฮุง หมู่ที ่1 ต.หนองหล่ม
เชื่อมบ้านปินเหนือ ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.65 กม. 1
 สาย จ้านวน 2 
ช่วง

 -  -    1,100,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

35 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน
ปางงุ้น(สองแคว)-ป่าสุสาน หมู่ที ่6 
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

กวา้งเฉล่ีย  4  ม.
 หนา ๐.๑๕ ม.   
 ยาวเฉล่ีย  440
 ม. หมู่ที ่6        
  ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา  

 -  -  -  -    1,226,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
มีความ
สะดวกใน
การใช้
เส้นทางใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

36 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางผาช่อ หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม- หมู่ที่
 9  ต.บ้านปิน(อ่างเก็บน้้าร่องสัก) ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1.40 กม. 1
 สาย จ้านวน 5 
ช่วง

 -  -    7,500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

37 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่2 เชื่อม หมู่ที่
 1 ต้าบลหนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,100 ม 
บริเวณ บ้านนาย
ชาญ ดอกค้า 
เลขที ่11 หมู่ที ่2
 เชื่อม หมู่ที ่1

   2,692,000  -  -  -  - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่257



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

38 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายทางเข้าอ่างร่องช้าง
 หมู่ที ่5        ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
 กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 1.670 
กิโลเมตร

-

 -    2,388,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

39 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายทางเข้าอ่างห้วยฮุง
 หมู่ที ่7      ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
 กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 3.640 
กิโลเมตร

-

 -    5,096,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

40 โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทาง ทุง่แพะ
 - ห้วยผีผอม ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
6,430 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    6,974,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่258



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

41 โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายทาง ห้วย
ร่องช้าง-ห้วยป่าด้า หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
722 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทาง ทุง่ดง -
 น้้าจ้า หมู่ที ่7    ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 3.50 ม. ยาว 
820 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

43 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายดงน้้าจ้า หมู่
ที ่7 เชื่อม ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้    
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 3.50 ม. ยาว 
841 ม. หน้า
เฉล่ีย 010 ม.

   500,000  -  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

44 โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายทาง ห้วย
หอ หมู่ที ่8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้
 จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
550 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่259



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก 
สายทาง น้้าพุ หมู่ที ่7 - อ่างเก็บน้้า
ห้วยฮุง ต.หนองหล่ม    อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. จ้านวน
 2 ช่วง  ช่วงที ่1
 ย.740 ม. 
500,000 บาท 
ช่วงที ่2 ย.230 
ม. 155,000 
บาท   หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

   500,000    500,000    500,000  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

46 โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  หมู่ที ่1 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 3.50 ม. ยาว 
841 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -    500,000  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

47 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย เหล่าดงหัวยฮุง
 หมู่ที ่7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้   
 จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 3.50 ม. ยาว 
841 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -    500,000  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

48 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย จ้าป่าแหย่ง 
หมู่ที ่4-ห้วยหอ หมู่ที ่8 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
470 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -    500,000  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่260



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

49 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายดงน้้าจ้า หมู่ที ่
7 -ทุง่โป่ง หมู่ที ่3 ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. จ้านวน
 2 ช่วง  ช่วงที ่1
 ย.740 ม. ช่วงที่
 2 ย.740 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.  งบประมาณ 
ช่วงละ 
500,000 บาท

   500,000    500,000  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

50 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายดงน้้าจ้า หมู่ที ่
7 -ห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที ่3 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 หินคลุกบดอัด
แน่น จ้านวน 2 
ช่วง  ขนาดกวา้ง
 4 ม. ยาว 
2,050 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

   500,000    500,000  -  -  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่261



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

51 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สาย ทุง่น้อย หมู่ที ่
8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 หินคลุกบดอัด
แน่น จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที ่1 ก.
3.00 ม. ย.420
 ม. หน้าเฉลีย 
0.10 ม. 
215,000 บาท 
ช่วงที ่2 ก.4.00
 ม. ย.260 ม.  
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.175,000 บาท

 -  -  -     390,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

52 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายทุง่โป่ง หมู่ที ่3
 -จ้าป่าแหย่ง หมู่ที ่4 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. จ้านวน
 2 ช่วง  ช่วงที ่1
 ย.740 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. 
ช่วงที ่2 ย.740 
ม.งบประมาณ 
ช่วงละ 
500,000 บาท 
 หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.

 -  -  -     1,000,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่262



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

53 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายห้วยหอ หมู่ที ่
8 -ทุง่โทรก    หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที ่1 ย.
740 ม. ช่วงที ่2
 ย.740 ม.หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.
งบประมาณ ช่วง
ละ 500,000 
บาท

 -  -  -     1,000,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

54 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายห้วยเฮ้ียหมู่ที ่5
 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงพืน้ทาง
หินคลุกขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 841  ม.  
หน้าเฉล่ีย 0.10 
ม.

 -  -  -     500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่263



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

55 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายอ่างเก็บน้้าร่อง
ช้าง หมู่ที ่5 -ทุง่แพะ หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. จ้านวน
 2 ช่วง  ช่วงที ่1
 ย.740 ม. ช่วงที่
 2 ย.740 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.งบประมาณ 
ช่วงละ 
500,000 บาท

 -  -  -     1,000,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

56 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่แพะ หมู่ที ่5
 -แยกประดู่งาม หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. จ้านวน
 3 ช่วง  ช่วงที ่1
 ย.740 ม. ช่วงที่
 2 ย.740 ม. 
ช่วงที ่3 ย.740 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.
งบประมาณ ช่วง

 -  -  -     1,500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่264



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

57 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายห้วยแม่ฮ่าง หมู่
ที ่5 -ไร่ร่องสัก หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น  จ้านวน 5 
ช่วง กวา้งช่วงละ
 4.00 ม. ยาว
ช่วงละ .740 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.งบประมาณ 
ช่วงละ 
500,000 บาท

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

58 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่กุมใน หมู่ที ่
5 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที ่9 ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น จ้านวน 2 
ช่วง ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. 
หน้าเฉล่ีย 0.10 
ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

59 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่บอกไฟ หมู่ที่
 5 ,หมู่ที ่8    ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น จ้านวน 2  
ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. ยาว 2,200 
 ม.  หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่265



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

60 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร สายบ้านสองแคว 
หมู่ที ่6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
841  ม. หน้า
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -     500,000  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
มีความ
สะดวกใน
การใช้
เส้นทางใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

61 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายห้วยหอ หมู่ที ่8
 -ทุง่ฮ่าง หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 
1,150  ม. หน้า
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

62 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายเหมืองกลาง หมู่ที ่7 
ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที ่4,6 ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง
 4 เมตร  ยาว 
790.00 ม.  
หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่266



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

63 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่ง สายทุง่โป่ง - จ้าป่าแหย่ง 
ม.3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
1,070 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    424,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

64 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่ง สายทุง่โป่ง - ห้วยแม่ฮ่าง 
ม.3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 4.50 ม. ยาว 
920 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    408,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

65 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่ง สายทุง่แควง้ ม.8 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,425 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    499,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่267



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

66 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่ง สายทุง่โป่ง - ห้วยแม่ฮ่าง 
ม.3  ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 4.20 ม. ยาว 
960 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -    408,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

67 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่งสายดงมะม่วง  ม.1 ต.
หนองหล่ม เชื่อม ต้าบลบ้านปิน

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

บริเวณสายดง
มะม่วงขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 3.50 ม. 
ยาว 1,720 ม.

 -    697,000  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

68 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่งสายอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง  ม.2
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

บริเวณอ่างเก็บ
น้้าห้วยฮุง ขนาด
กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 2,200.00 
ม.

 -  -  -  -    1,495,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

69 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกปรับ
เกล่ียแต่งสายผาช่อ - ทุง่กุม ม.5 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

บริเวณแยกผาช่อ- 
อ่างเก็บน้้าร่องสัก
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
2,023 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -  -       930,000  จ้านวน
เส้นทางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่268



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่โท
รกหนองเอี้ยง หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง จ้านวน
 2 ช่วง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 2,300.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่ห้วย
ป่าหยาบ หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,500.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

72 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาย
ทุง่แพะเปียง หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง จ้านวน
 2 ช่วงๆละ 
ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. ยาว 
1,500.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 
ม.

 -  -  -     500,000    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่269



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายอ่าง
เก็บน้้าห้วยฮุง - ห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที ่7 
เชื่อม ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายร่อง
แคร้-ร้องฐาน  หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม 
เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง จ้านวน
 2 ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 
3,150.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 
ม.

 -  -  -     500,000    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายผาปู่
พรหม-รองสัก หมู่ที ่5 เชื่อม ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,500.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่270



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

76 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายผา
อีก้อ-ห้วยเฮ้ีย (ประปาภูเขา) หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

77 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายแม่ต า้-
ต้นเด่ือ หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายแม่ต า้-
สายใน หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายแม่ต า้
ห้วยป่าหยาบ หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่271



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายแม่ต า้-
ห้วยโป่ง หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

81 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายแม่ต า้-
ร่องสัก หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายสันป่า
ม่วง-ห้วยม่วง หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายจ้าตีบ 
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่272



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

84 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายสันป่า
ม่วง หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

85 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายร่อง
สัก-ห้วยป่าตึง หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

86 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายร่วมจิต
 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,50000 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -     500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

87 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายปางงุ้น
(สองแคว) ม.6     ต.หนองหล่ม เชื่อม
 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางลูกรัง ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,600.00 
ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

88 โครงการก่อสร้างถนนพืน้ทางหินคลุก
บดอัดแน่นรอบผาช่อ  หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนพืน้
ทางหินคลุก 
ขนาดกวา้ง 4.00
 ม. ยาว 
1,200.00 ม. 
บริเวณรอบแหล่ง
ท่องเทีย่วผาช่อ 
หมู่ที ่5 หนาเฉลีย
 0.10 ม.

 -  -  -     1,500,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

89 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายสันป่า
ม่วง หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม เชื่อมหมู่ที่
 9 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพืน้
ทางดินลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 5.00
 ม. ยาว 
3,700.00 ม. 
บริเวณ หนาเฉลีย
 0.20 ม. จ้านวน
 2 ช่วง

   500,000    644,000  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

90 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายร่องสัก
 - หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม เชื่อมหมู่ที ่9
 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง  4.๐๐ 
เมตร ยาวรวม 
945.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   500,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่274



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

91 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายร่องสัก
 - ประปาภูเขา  หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม
 เชื่อมหมู่ที ่9 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้
 จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ช่วงที ่1  ขนาด
กวา้ง  4.๐๐ เมตร
 ยาวรวม 945.00
 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร เมตร 
 ช่วงที ่2 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,507.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

   500,000    500,000  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

92 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายปางงุ้น 
ม.6 ต.หนองหล่ม อ้าเภอดอกค้าใต้ 
เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน   จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง  4.๐๐ 
เมตร ยาวรวม 
1,940.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

 -  -  -  -    500,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

93 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกบดอัด
แน่น สายทางเข้าอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง 
ม.2 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.50 ม. ยาว 
3,630 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    3,737,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่275



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

94 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกบดอัด
แน่น สายทางเข้าอ่างเก็บน้้าร่องช้าง 
ม.5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
5.00 ม. ยาว 
1,680 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    1,909,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

95 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกบดอัด
แน่น สายผาช่อ - อ่างเก็บน้้าร่องสัก 
ม.5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
5.00 ม. ยาว 
1,480 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    1,681,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

96 โครงการปรับปรุงพืน้ทางดินลูกรังบด
อัดแน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายดง
น้้าจ้า(ทุง่อ้องล้อง) หมู่ที ่7 เชื่อม ต.
บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงงพืน้ทาง
ดินลูกรังขนาด
กวา้ง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หน้า
เฉล่ีย 020 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

97 โครงการปรับปรุงพืน้ทางดินลูกรังบด
อัดแน่นเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่
โป่ง  หมู่ที ่5 เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงงพืน้ทาง
ดินลูกรังขนาด
กวา้ง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หน้า
เฉล่ีย 0.20 ม.

 -  -  -  -    500,000  จ้านวนถนน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่276



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

98 ปรับปรุงถนนพืน้ทางดินลูกรังบดอัด
แน่นสายป่าสุสานสองแคว หมู่ที ่6 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

99 ปรับปรุงถนนพืน้ทางดินลูกรังบดอัด
แน่นสายสองแคว - แม่ปัง๋ หมู่ที ่6 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
1,500 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

100 ปรับปรุงถนนพืน้ทางดินลูกรังบดอัด
แน่นสายเหล่ากล้วยเต็ด หมู่ที ่6 -  
หมู่ที ่9 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
1,600 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่277



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

101 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทาง ข้างคริสตจักรบ้าน
ใหม่วฒันา หมู่ที ่2 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
295 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   411,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

102 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทาง เข้าโรงเรียนบ้าน
ใหม่  หมู่ที ่2,3,7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
716 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   961,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

103 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทาง บ่อโยก  หมู่ที ่3 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
224 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   318,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

104 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทาง บ้านท่านคร  หมู่ที่
 4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
447 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   610,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่278



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

105 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทาง เข้าวดัแม่พริก  
หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   417,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

106 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนบ้าน
ใหม่ หมู่ที ่7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -      710,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

107 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านใหม่ 
หมู่ที ่7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
400 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -      573,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

108 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านใหม่ 
หมู่ที ่7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
430 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -    614,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่279



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

109 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่
2 เชื่อม หมู่ที ่7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 291
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม.บริเวณบ้านนาง
ยุวรา เผ่าแก้ว ม.2
เลขที ่59 - บ้าน
นางมารยาท  อุม่ม
อ่อนศรี ม.7 เลขที ่
133

 -       408,200  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

110 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่
3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 760
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม.บริเวณบ้านนาย
อาทิตย์ ส้าราญพันธ ์
เลขที ่202 - บ้าน
นายนด เผ่ากันทะ 
เลขที ่32

 -  -    1,066,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

111 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านท่านคร หมู่ที ่4 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
501 ม. หนาเฉล่ีย
 0.04 ม. บริเวณ
ซุ้ม ม.4-บ้านนาย
สนัน่ ไชยโส

 -  -    703,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่280



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

112 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายเชื่อมหมู่ที ่2,3,4,7,8
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
3,781  ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

   5,000,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

113 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหนองหล่ม หมู่ที ่8
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 237
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม. บริเวณข้างวดัศรี
ล้อม

 -  -    332,500  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

114 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหนองหล่ม หมู่ที ่8
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 212 
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม. บริเวณ ซอยลิขิต

 -  -  -     298,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่281



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

115 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านแม่พริก หมู่ที ่5 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 212 
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม. บริเวณ ถนน 
1251 - วดัแมพริก

 -  -  -     158,000  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

116 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านแม่พริก หมู่ที ่5 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 148
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04
 ม. บริเวณวดัแม่พริก

 -  -    208,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

117 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายเชื่อมหมู่ที ่2,3,4,7,8
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
2,160 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

  2,867,000  -  -  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่282



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

118 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหมู่ที ่4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
221 ม. หนาเฉล่ีย
 0.04 ม. บริเวณ
บ้าน น.ส.สุค้า 
เผ่าต๊ะใจ-ศาลา
อเนกประสงค์

 -  -  -  -    310,000  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

119 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายเหมืองกลาง หมู่ที ่1 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
280 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -    394,000  -  -  จ้านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

120 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง
ถนนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ดงหอหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว 960
 ม.หมูท่ี ่8 ต.หนอง
หล่ม

   1,200,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่283



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

121 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1251 หมู่ที ่5  
บ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ช่วงที ่1 ยาว 500 
ม. หมูท่ี ่5 บ้านแม่
พริก (เจริญทรัพย์) 
ช่วงที ่2 ยาว 
1,000 ม. บ้านแม่
พริก (สันป่าม่วง) ต.
หนองหล่ม

   1,800,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

122 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1251 หมู่ที ่9 
บ้านร่วมจิต   ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว 750
 ม. หมูท่ี ่9 บ้าน
ร่วมจิต ต.หนองหล่ม

     900,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

123 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1251 หมู่ที ่6 
บ้านปางงุ้น ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้
 จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว 
1,200 ม.หมูท่ี ่6 
บ้านปางงุ้น

   1,400,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

124 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1251 หมู่ที ่1 
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว  270
 ม. หมูท่ี ่1  ต.
หนองหล่ม

   500,000  -  -  -  ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่284



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

125 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1251 หมู่ที ่5  
บ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว 750
 ม. หมูท่ี ่5 บ้านแม่
พริก ต.หนองหล่ม

      900,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

126 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติดงหอ 
หมู่ที ่8  บ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

ระยะทางยาว 955
 ม. หมูท่ี ่5 บ้านแม่
พริก ต.หนองหล่ม

   1,400,000  -  -  -  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา
 /จังหวดั
พะเยา

126        30,664,000        23,439,200      100,247,998          34,525,000      147,361,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่285



๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที ่1 เพือ่เพิม่ทางน้้า

ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 10 
ม.ยาวประมาณ 
1,000 ม.     1 
แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

2 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที ่2 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 10 
ม.ยาวประมาณ 
1,800 ม.     1 
แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที ่7 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 10 
ม.ยาวประมาณ 
1,800 ม.     1 
แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

4 โครงการขุดลอกล้าห้วยร่องสัก หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 
ม.ยาวประมาณ 
10,000 ม. ลึก 
3 ม.    1 แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่286



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

5 โครงการขุดลอกห้วยร่องช้าง พร้อม
ก่อสร้างพนังกั้นน้้า หมู่ที ่5

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 
ม.ยาวประมาณ 
1,000 ม.     1 
แห่ง

   600,000    600,000    600,000     600,000    600,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

6 โครงการขุดลอกห้วยร่องจาว,ห้วยแปม
,ห้วยปาง,ห้วยหนองเอี้ยง,ห้วยลิน
,ห้วยจ้าป่าแหย่งนอก หมู่ที ่4

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

1 แห่ง 600,000   600,000   600,000   600,000    600,000    จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

7 โครงการขุดลอกห้วยผาช่อ หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 
ม.ยาวประมาณ 
5,500 ม. ลึก 3
 ม.    1 แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

8 โครงการขุดลอกห้วยหอ หมู่ที ่8 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 
ม.ยาวประมาณ 
1,000 ม.     1 
แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

9 โครงการขุดลอกล้าเหมืองทุง่หลวง 
หมู่ที ่1 - 4

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 8 ม.
ยาวประมาณ 
1,000 ม.     1 
แห่ง

   400,000    400,000    400,000     400,000    400,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่287



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าร่องช้าง 
หมู่ที ่5

เพือ่กักเก็บน้้า
เอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

    1 แห่ง    2,500,000  -  -  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /
กรม
ทรัพยากรน้้า

11 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้้าดง
น้้าจ้า ผันน้้าเข้าสู่ หมู่ที ่2,7

เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -     2,500,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

โครงการ
ชลประทาน
พะเยา / 
กรม
ทรัพยากรน้้า

12 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที ่9 เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล
ขนาดกลาง

 -  -  -     2,000,000  - 1.ร้อยละ
ของจ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึ้น   2.
ร้อยละ
ของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่288



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

13 โครงการก่อสร้างท้านบดินห้วยม่วง 
หมู่ที ่4

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

ยาว 80 ม. สูง 6
 ม. บริมาณความ
จุน้้า 100,000 
ลบม.    1 แห่ง

 -  -  -     5,634,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

14 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่าย
น้้าประปาต้าบลหนองหล่ม

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

ระบบประปา
ต้าบลหนองหล่ม 
หมู่ที ่8

  3,000,000  -  -  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

15 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที ่6 เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล 
ตามแบบประปา 
1 แห่ง

 -  -  -     1,786,000  - 1.ร้อยละ
ของจ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึ้น    2.
ร้อยละ
ของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่289



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

16 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที ่7 เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล 1
 แห่ง

 -  -  -  -  - 1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึ้น    2.
ร้อยละ
ของควมพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

ทต.หนอง
หล่ม/กรม
ทรัพยากร
น้้า/กรม
ส่งเสริมฯ

17 โครงการปรับปรุงระบบกรอง
น้้าประปาต้าบลหนองหล่ม

เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ระบบประปา
ต้าบลหนองหล่ม 
หมู่ที ่8

  1,500,000  -  -  -  - 1.ร้อยละ
ของควมพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มี
น้้าประปา
ทีส่ะอาดใช้
ในการ
อุปโภค-
บริโภค

ทต.หนอง
หล่ม/กรม
ทรัพยากร
น้้า/กรม
ส่งเสริมฯ

18 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยฝาย 
หมู่ที ่5

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

1 แห่ง  -  -  -   20,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
 กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่290



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บ
น้้าห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที ่3

เพือ่ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้้าห้วย
แม่ฮ่าง

1 แห่ง  -  -  -   10,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ได้รับการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  กรม
ทรัพยากรน้้า

20 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้้า
การเกษตรดงหอผันน้้าเข้าสู่ หมู่ที ่
4,3,7,2 และหมู่ที ่1

เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -    1,500,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  กรม
ทรัพยากรน้้า

21 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้้า
การเกษตรดงหอผันน้้าเข้าสู่ หมู่ที ่5

เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -    1,500,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่291



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

22 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที ่5 เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่

 -  -  -     5,200,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

ทต.หนอง
หล่มกรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

23 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งอ่าง
เก็บน้้าห้วยแม่ผง ผันน้้าเข้าสู่ หมู่ที ่1,
 2

เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -    5,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน้้า

24 โครงการขุดลอกท้ายอ่างเก้บน้้าห้วย
ฮุงหมู่ที ่7,2,1

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 
ม.ยาว 1,000 ม.
 หมู่ที ่7 - หมู่ที ่
1  1 แห่ง

   500,000      500,000      500,000       500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้้า

25 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันทะลาย
ห้วยร่องช้าง หมู่ที ่5

เพือ่ป้องกันน้้า
กัดเซาะตล่ิง

1 แห่ง  -  -    8,400,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง/
ทรัพยากร
น้้าภาค 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

26 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าห้วยร่องช้าง หมู่ที่
 5

เพือ่ป้องกันน้้า
กัดเซาะตล่ิง

 เรียงหินพนัง
ด้วยกล่องเกเบีย้น
 บริเวณบ้านนาง
ปี ๋สร้อยป้อ

 -  -  -     650,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

27 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าห้วยร่องช้าง หมู่ที่
 5

เพือ่ป้องกันน้้า
กัดเซาะตล่ิง

 เรียงหินพนัง
ด้วยกล่องเกเบีย้น
 บริเวณบ้านนาง
ลา มณีโชติ - 
บ้านนายนิคม 
อัมพุธ

 -  -  -  -    650,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

28 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าห้วยหอ หมู่ที ่8 เพือ่ป้องกันน้้า
กัดเซาะตล่ิง

 เรียงหินพนัง
ด้วยกล่องเกเบีย้น
 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ - 
โรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม หมู่ที ่8

 -  -  -    1,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

29 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า คลอง
ชลประทาน อ่างเก็บน้้าร่องช้าง หมู่ที่
 5

เพือ่ให้มีทางน้้า
เพิม่ขึ้น

1 แห่ง  -  -    1,500,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประ
ททาน
พะเยา/
ทรัพยากรน้้า

30 โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยป่าหยาบ
 หมู่ที ่5

เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้านและ
ป้องกันปัญหา
น้้าท่วม

1 แห่ง  -  -    5,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน้้า

31 โครงการก่อสร้างประตูน้้าดงหอ เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

1 แห่ง  -  -      1,000,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

32 โครงการก่อสร้างประตูน้้าห้วยฝาย เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

1 แห่ง  -    7,000,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /     
  กรม
ทรัพยากรน้้า

33 ขุดลอกห้วยเฮ้ีย หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 
ม.ยาว 1,000 ม.
      1 แห่ง

   600,000    600,000    600,000     600,000    600,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทรัพยากรน้้า

34 ขุดลอกห้วยร่องช้าง หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 
ม.ยาว 10,000 
ม. ลึก 3 ม.   1 
แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้้า

35 ขุดลอกห้วยแม่ต้่า หมู่ที ่9 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 
ม.ยาว 2,200 ม.
 ลึก 4 ม.        1
 แห่ง

   500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท้านบกั้น
น้้าห้วยผาช่อ หมู่ที ่5

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 15 
ม.ยาว 17 ม.  1
 แห่ง

 -  -    400,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้้า

37 ขุดลอกห้วยป่าหยาบนอก หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่แหล่ง
เก็บกักน้้า

บริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ ธยิันต์ 
ถึง สวนนางค้าปัน
 การเร็ว  ขนาด
กวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 
2,800 เมตร  
ลึก 3 เมตร

500,000   500,000   500,000   500,000    500,000    จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

38 ขุดลอกห้วยป่าหยาบใน หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่แหล่ง
เก็บกักน้้า

ขนาดกวา้ง 
10.00 เมตร 
ยาว 1,400 
เมตร  ลึก 3 เมตร

500,000   500,000   500,000   500,000    500,000    จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

39 ขุดลอกห้วยบวกลึก หมู่ที ่5 เพือ่เพิม่แหล่ง
เก็บกักน้้า

ขนาดกวา้ง 
10.00 เมตร 
ยาว 2,800 
เมตร  ลึก 3 เมตร

500,000   500,000   500,000   500,000    500,000    จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

40 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง เพือ่กักเก็บน้้า
เอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

    1 แห่ง    3,000,000  -  -  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  /กรม
ทรัพยากรน้้า

41 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยทุง่
โป่ง หมู่ที ่3

เพือ่กักเก็บน้้า
เอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

สันกวา้ง 9 ม. สูง
 2.00 ม.    1 
แห่ง

 -  -    500,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
จังหวดั
พะเยา

42 โครงการผันน้้าห้วยแม่ฮ่างมาน้้าจ้า เพือ่ให้มีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -    2,000,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

 โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  /กรม
ทรัพยากรน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

43 โครงการขุดลอกล้าเหมืองกลาง เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ห้วยเหมืองกลาง  
  หมู่ที ่1 - 8 
ยาว 1,000 ม.

 -  -      500,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

44 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต ห้วยหอ หมู่ที ่8

เพือ่ให้มีทางน้้า
เพิม่ขึ้น

กวา้ง 1.50 ม. 
ยาว 580 ม. 
บริเวณบ้านนาง
ปรียภรณ์ อัมพุธ 
หมู่ที ่8

 -  -      562,000  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

/โครงการ
ชลประ
ททาน
พะเยา/
ทรัพยากรน้้า

45 โครงการก่อสร้างท้านบดินห้วยส้าน 
หมู่ที ่6

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

.บริมาณความจุ
น้้าเฉล่ีย 
100,000 ลบม. 
      1 แห่ง

 -  -    5,600,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

/กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

46 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยฝายหนองเอี้ยง-
ทุง่โทรก หมู่ที ่8

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,000 ม.   
       1 แห่ง

 -  -      500,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากรน้้า

47 ขุดสระน้้าและดักตะกอนอ่างเก็บน้้า
ร่องช้าง หมู่ที ่5

เพือ่กักเก็บน้้า
เพิม่ขึ้น

อ่างเก็บน้้าร่อง
ช้าง หมู่ที ่5

     500,000      500,000      500,000       500,000      500,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กรม
ทรัพยากร
น้้า/กรม
ส่งเสริมฯ

48 ขุดลอกล้าห้วยผาช่อ หมู่ที ่5  ต.
หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาด ปากกวา้ง
เฉล่ีย 10.00 ม. 
ลึกเฉล่ียจาก
ของเดิม 2.00 ม.
 ยาว 1,095.00
 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 
20,805.00 
ลบ.ม.

 -  -    446,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่299



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

49 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยผาช่อ (แห่ง
ที ่1) หมู่ที ่5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดสันฝาย
กวา้ง 17.00 ม. 
สูง 3.00 ม.

 -  -    698,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

50 ปรับปรุงระบบกรองน้้าประปาดงหอ 
หมู่ที ่8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ปรับปรุงระบบ
กรองน้้าประปา
ดงหอ หมู่ที ่8    
   ต.หนองหล่ม 
จ้านวน 1 แห่ง

 -  - 497,000    -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

51 ขุดลอกล้าห้วยผาช่อ    หมู่ที ่5 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 10.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 2.00 ม. 
ยาว 1,095 ม. 
หรือมีปริมาณดิน
ขุด ไม่น้อยกวา่ 
20,805.00 
ลบ.ม.

 -  -    478,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

52 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยฮุง หมู่ที ่7 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดสันฝาย
กวา้ง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -    454,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่300



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

53 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าห้วยแม่ฮ่าง(แห่งที ่
1) หมู่ที ่3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดสันฝาย
กวา้ง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -    454,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

54 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยฮุง หมู่ที ่1 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดสันฝาย
กวา้ง 13.90 ม. 
สูง 1.80 ม.

 -  -    454,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

55 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วยหอ หมู่ที ่8
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

 ขนาดสันฝาย
กวา้ง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -    454,000  -  -  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

56 โครงการระบบผลิตประปา (Water 
Treatment System POG ระบบ
ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือน
 ก้าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง     ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐาน หมู่ที ่
1-9

   5,200,000    5,200,000    5,200,000     5,200,000    5,200,000 1.ร้อยละ
ของจ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึ้น   2.
ร้อยละ
ของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่301



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

57 โครงการระบบผลิตประปา (Water 
Treatment System POG ระบบ
ขนาด M รองรับ 51-120 ครัวเรือน
 ก้าลังการผลิต    7 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง      ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้
 จ.พะเยา

เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐาน หมู่ที ่
1-9

   3,300,000    3,300,000    3,300,000     3,300,000    3,300,000 1.ร้อยละ
ของจ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึ้น   2.
ร้อยละ
ของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

58 โครงการก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

หมู่ที ่1-9    500,000    500,000    500,000     500,000    500,000  จ้านวน
แหล่งน้้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

59 โครงการก่อสร้างสะพานร่องช้าง หมู่ที่
 5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หมู่ที ่5  -  -  -  -    1,000,000  จ้านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์

หน้าที ่302



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

60 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยฮุงขัวกุม
 หมู่ที ่7 เชื่อม หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หมู่ที ่7 ขนาด
กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.

 -  -  -  -    1,500,000  จ้านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

61 โครงการก่อสร้างสะพานแม่ต้่า หมู่ที ่5 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หมูท่ี ่5  -  -  -  -    1,000,000  จ้านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

62 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยบวกลึก
ต้าบลหนองหล่ม หมู่ที ่5 เชื่อม 
ต้าบลบ้านปิน

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หมูท่ี ่5  -  -  -  -    1,000,000  จ้านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

63 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยฮุง หมู่ที่
 2

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปลอดภัย

หมู่ที ่2 ขนาด
กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.

 -  -  -  -    1,500,000  จ้านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

กองช่าง/
ทต.หนอง
หล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่303



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่7

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลหนอง
หล่มขนาดกวา้ง 
ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 112.00  ม.

 -  -  -        450,000  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่7 เชื่อม หมู่ที ่2

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

.บริเวณบ้านนาย
เหลิง ขันตี - โรงน้้า
ด่ืม ขนาดกวา้ง 
0.50 ม. ยาว 124
 ม.ขนาดกวา้ง 0.50
 ม. ยาว 125.00 ม.

 -  -  -        500,000  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่7

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

.บริเวณบ้านนางสีดา
 เผ่ากันทะ - บ้าน
นางสาย เผ่ากันทะ 
ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 218.00 ม.

 -  -  -        782,000  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

67 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที ่7 
ถึง หมู่ที ่3

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ยาว 255  ม.
บริเวณบ้านนาย
แหน้น นันตา ถึง 
บ้านเรวฒัน์ จันต๊ะ

- -       553,000 - -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่304



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

68 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที ่7 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ยาว208  ม.
บริเวณบ้านนายสุ
รพล เผ่ากันทะ 
เลขที ่154 ถึง 
บ้านนางแสงเวยีน 
เผ่ากันทะ เลขที ่
111 หมูท่ี ่7

 -  -       451,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

69 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที ่7 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง0.40  
ม. ยาว342   ม.
บริเวณบ้านนายด้า 
เผ่าดี เลขที ่118 ถึง
 บ้านนายแหน้น นัน
ตา เลขที ่109 หมูท่ี่
 7

 -  -       742,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

70 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที ่7 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ยาว208  ม.
บริเวณบ้านนายสุ
รพล เผ่ากันทะ 
เลขที ่154 ถึง 
บ้านนางแสงเวยีน 
เผ่ากันทะ เลขที ่
111 หมูท่ี ่7

 -  -       451,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

71 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที ่6 เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. บริเวณบ้านนาย
รังสรรค์ , บ้านนาย
ณรงค์ ค้าจันทร์ ถึง 
บ้านกฤษด  เผ่าต๊ะ
ใจ หมูท่ี ่6

 -  -       500,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่305



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่7

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณช่วงที ่1.
บ้านนางเสง่ียม -
นางอารี ก. 0.5 ม. 
ยาว 109 ฒ.ช่วงที ่
2.แยก รร.บ้านใหม-่
นางเสง่ียม ก.0.5 ม.
 ยาว 135 ม.

 -  -  -  -       486,000  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่3

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 187 ม.ขนาด
กวา้ง 0.50 ม. ยาว
 142 ม.บริเวณ
บ้านนายด้าเนิน 
วรรณวตัร - นายปิง
 อินต๊ะนา

 -  -  -        673,000  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่3

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
 ยาว 142 ม.ขนาด
กวา้ง 0.50 ม. ยาว
 142 ม.บริเวณ
บ้านนางกัลยา การ
เร็ว - นายศรี สุข
สุวรรณ

 -       511,000  -  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่2

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 303 ม.
บริเวณบ้านนายวงค์
 ทาจินะ – นางสาย
ฝน ลินเฮาท์

 -  -    1,021,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่306



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่2

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 195 ม. 
บริเวณบ้านนางหน้า
แก้ว ปิงยศ- นางค้า
ปัน

 -  -       657,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
หมู่ที ่2

เพือ่เพิม่ทางน้้า
ให้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.
 ยาว 176.00 ม. 
บริเวณบ้านนายกิจ
ชัย - นางสายฝน

 -  -    581,000  -  -  1.รางระบาย
น้้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบาย
น้้าและ
ป้องกันน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

78 ธนาคารน้้าใต้ดิน (ระบบเติมน้้าใต้ติน) เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

หมู่ที ่1 - 9  -       500,000       500,000        500,000       500,000 1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนทีม่ีน้้า
ใช้เพิม่ขึน้   2.
ร้อยละของควม
พึงพอใจของ

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่307



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

79 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ใหม่เหนือ หมู่ที ่1 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.60 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 760 ม.

      579,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ดงมะม่วงกลาง หมู่ที่
 1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.00 ม.
 ลึก 0.80 ม. ก้น
กวา้ง 0.70 ม. ยาว
 1,800 ม.

   1,879,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ดงมะม่วงเหนือ หมู่ที่
 1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2..00 
ม. ลึก 0.80 ม. ก้น
กวา้ง 0.70 ม. ยาว
 970 ม.

   1,012,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ดงมะม่วงใต้ หมู่ที ่1
 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.00 ม.
 ลึก 0.80 ม. ก้น
กวา้ง 0.70 ม. ยาว
 920 ม.

      960,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ดงเหล่า ช่วงที ่1 
หมู่ที ่1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 3.00 ม.
 ลึก 1.50 ม. ก้น
กวา้ง 1.00 ม. ยาว
 120 ม.

      195,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ดงเหล่า ช่วงที ่2 
หมู่ที ่1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 600 ม.

      411,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่308



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

85 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่อ้องล่อง สาย ที ่1 
หมู่ที ่3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 430 ม.

      294,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่อ้องล่อง สาย ที ่2 
หมู่ที ่3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.60 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 170 ม.

      137,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่โป่ง สาย ที ่1 หมู่ที ่
3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.80 ม.
 ลึก 0.70 ม. ก้น
กวา้ง 0.60 ม. ยาว
 840 ม.

      790,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่โป่ง สาย ที ่2 หมู่ที ่
3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.80 ม.
 ลึก 0.70 ม. ก้น
กวา้ง 0.60 ม. ยาว
 520 ม.

      489,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายห้วยม่วง-ทุง่ปาง หมู่ที ่
4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.60 ม.
 ลึก 0.80 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 430 ม.

      399,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ปาง สายที ่1 ช่วงที่
 1 หมู่ที ่4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 3.00 ม.
 ลึก 1.50 ม. ก้น
กวา้ง 1.00 ม. ยาว
 120 ม.

      195,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่309



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

91 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ปาง สายที ่1 ช่วงที่
 2 หมู่ที ่4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.50 ม.
 ลึก 0.90 ม. ก้น
กวา้ง 1.00 ม. ยาว
 1,030 ม.

   1,266,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่ปาง สายที ่2  หมู่ที่
 4 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.00 ม.
 ลึก 0.80 ม. ก้น
กวา้ง 0.70 ม. ยาว
 180 ม.

      187,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่หลวง สายที ่1  หมู่
ที ่3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.50 ม.
 ลึก 0.90 ม. ก้น
กวา้ง 1.00 ม. ยาว
 1,250 ม.

   1,536,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่หลวง สายที ่2  หมู่
ที ่1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 550 ม.

      376,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่แพะ สายที ่1  หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 346 ม.

      237,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่แพะ สายที ่2  หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 592 ม.

      405,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่310



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

97 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่แพะ สายที ่3  หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 622 ม.

      426,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่แพะ สายที ่4  หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 752 ม.

      573,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่แพะ สายที ่5  หมู่ที่
 5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 724 ม.

      551,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายห้วยป่าหยาบ หมู่ที ่5 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.40 ม. ยาว
 1,214 ม.

      925,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายห้วยผาช่อ หมู่ที ่5    
ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 610 ม.

      417,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่โทรก-สวนสาธารณะ
ดงหอ หมู่ที ่5           ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
 ลึก 0.50 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 1,134 ม.

      777,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่311



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

103 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าดาด
คอนกรีต สายทุง่โทรก-แม่พริก หมู่ที ่
5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า
เพิม่ขึ้น

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
 ลึก 0.60 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ม. ยาว
 822 ม.

      663,000  -  -  -  -  1.คลองส่งน้้าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อย
ละของควมพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง

104 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้้าประปา
ต้าบลหนองหล่ม

เพือ่ให้มีน้้า
ส้าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ระบบจ่ายน้้าประปา
ต้าบลหนองหล่ม

   6,723,000  -  -  -  -  1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนทีม่ี
น้้าประปาใช้
เพิม่ขึน้

ประชาชน
มีน้้าประปา
ใช้ในหมู่บ้าน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่312



ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่2 ส่งเสรมิ และพัฒนาการทอ่งเทีย่ว เชงิอนุรกัษ์ เรยีนรู้วถีิชมุชนในแนวทางเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  

๑.๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
๑.3 พฒันา สนับสนุน และบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว กจิกรรมการท่องเทีย่วอยา่งยั่งยนื

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วดง
หนองหล่ม หมู่ที ่8

เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเทีย่วได้รับ
การพัฒนา

1 แห่ง    1,500,000    1,500,000    1,500,000     1,500,000    1,500,000  จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินงาน

แหล่ง
ท่องเทีย่วมี
ความ
สวยงามและ
น่าท่องเทีย่ว

กองช่าง/      
   การ
ท่องเทีย่ว
และกีฬา

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วถ้้า
ปางงุ้น     หมู่ที ่6

เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเทีย่วได้รับ
การพัฒนา

1 แห่ง      600,000      600,000      600,000       600,000      600,000  จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินงาน

แหล่ง
ท่องเทีย่วมี
ความ
สวยงามและ
น่าท่องเทีย่ว

กองช่าง/      
   การ
ท่องเทีย่ว
และกีฬา

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วผาช่อ 
  หมู่ที ่5

เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเทีย่วได้รับ
การพัฒนา

1 แห่ง      600,000      600,000      600,000       600,000      600,000  จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินงาน

แหล่ง
ท่องเทีย่วมี
ความ
สวยงามและ
น่าท่องเทีย่ว

กองช่าง/      
   การ
ท่องเทีย่ว
และกีฬา

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่313



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ)  ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 (KPI)

4 โครงการท่องเทีย่วเกษตรอินทรีย์
ชุมชนเพือ่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เพือ่เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากและส่งเสริม
แหล่งท่องเทีย่ว
ในชุมชน

1 แห่ง  -  -    3,000,000  -  -  จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินงาน

ชุมชนมี
เศรษฐกิจทีดี่
ขึน้แหล่ง
ท่องเทีย่ว
ชุมชนได้รับ
การพัฒนา

ส้านักปลัด/   
      การ
ท่องเทีย่ว
และกีฬา

4 2,700,000   2,700,000   5,700,000   2,700,000    2,700,000   

3              3              4              3                3              
รวม 4 33,364,000     26,139,200     105,947,998   37,225,000       150,061,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หน้าที ่314
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองหลม่  
  
 

ส่วนที่ 5 การตดิตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการ พิจารณาการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหล่มใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อย
ออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะ
เป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่น
ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถ
ใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่ม
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน

แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคน
พุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี 
บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. 
จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มี
สังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับ
หรอืแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ
ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่
ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวในต าบล เทศบาลต าบลหนองหล่มต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ดงหนองหล่ม ถ้ าปางงุ้น และผาช่อ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โฮมสเตย์ ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
สังคม 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ

ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม 
เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการ
ส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 สาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์  

ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  
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3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุน
เข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้า
สัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้าม
แดน 

4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหล่มต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมาก 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็น
ต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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