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จัดท ำโดย : งำนประชำสัมพนัธ์เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
ติดตำมเพิม่เติมได้ที่ : www.nonglom.org 
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ตรวจสอบภำยใน 

โครงกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัและปรำบรำมกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจำก 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม ได้มีกำรเลอืกตั้งผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่นขึน้ ในวนัที่ 16 มีนำคม  2557   
เทศบำลต ำบลหนองหล่มจึงได้เลง็เห็นควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรให้มี ศักยภำพในกำรท ำงำน  
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรท ำงำนในอ ำนำจหน้ำท่ีของ ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน  
ภำยใต้ระเบียบข้อบังคบัของรำชกำร สนับสนุน งบประมำณโดย  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 2,620 บำท 

วนัที่ 22 พฤษภำคม 2557 







พฒันำชุมชน 

งำนพฒันำชุมชนได้ส ำรวจและ ให้ควำมช่วยเหลอืคนพกิำร ผู้สูงอำยุ ในพืน้ท่ีท่ียำกจนและต้องกำรมีส่ิง 
อ ำนวยควำมสะดวก ทำงเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ได้ด ำเนินกำรส่งแบบแปลนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
พร้อมประมำณ ตำมกลุ่มเป้ำหมำยคนพกิำรและผู้สูงอำยุในพืน้ท่ีให้กับ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัพะเยำ 
เพือ่รอกำรพจิำรณำ และได้รับเงินสนับสนุนรำยละไม่เกนิ 30,000 บำท รำยช่ือผู้ท่ียำกจน 
จ ำนวน 8 รำย 
1.นำงสำวจิรพนัธ์ ทะล ิ  5.นำงจันทร์  เมืองอนิทร์ 
2.นำยทองด ี มหำชัย   6.นำยเผ่  เรือนสอน 
3.นำงน้อย อนิต๊ะรักษำ  7.นำยจุ่น  เผ่ำด ี
4.นำยตำล  เผ่ำกนัทะ   8.นำยเงิน  เผ่ำกนัทะ 

วนัท่ี 6  พฤษภาคม 2557 



พฒันำชุมชน 

โครงกำรพฒันำเกษตรกรของกลุ่มปลูกผกัปลอดสำรพษิต ำบลหนองหล่มทีเ่ข้มแขง็  
แจกอุปกรณ์กำรท ำ น ำ้หมกัชีวภำพ ให้กบักลุ่มปลูกผกัปลอดสำรพษิ จ ำนวน 10 คน  
ได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์พฒันำ ทีด่นิจงัหวดัพะเยำ 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557  





พฒันำชุมชน 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง ฝึกอบรมหลกัสูตรกำรกรีดยำงเพือ่ส่งเสริมอำชีพ ฯ  
ให้แก่ผู้ ทีม่ีสวนยำงได้รับกำรเข้ำฝึกอบรม ทกัษะ ในกำรรับมีดกรีดยำงและกรีดยำงอย่ำงถูกวธีิ 
ณ อำคำรเอนกประสงค์ หมู่ที ่4 จ ำนวน 50 คน ได้รับกำรสนับสนุนจำก เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
งบส่งเสริมอำชีพ 

วนัท่ี 22-23 และวนัท่ี 26-30 พฤษภาคม 2557 









พฒันำชุมชน 

พฒันำชุมชนอ ำเภอดอกค ำใต้ ได้จดั อบรมให้ควำมรู้หมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพยีง หมู่ที ่2  
และวำงแผนเตรียม ควำมพร้อมเพือ่ ส่งหมู่บ้ำน หมู่ที ่2 เข้ำประกวด ในระดบัจงัหวดั 
 และมอบเมลด็พนัธ์พชื เพือ่ส่งเสริม หมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพยีง หมู่ที ่2 และน ำเมลด็พนัธ์ไป 
เพรำะปลูกและกระจำยต้นกล้ำให้แก่คนภำยในหมู่ที ่2 เพือ่ขยำยพนัธ์ผกั 

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 







พฒันำชุมชน 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557  

ส ำนักงำนพฒันำสังคมควำมมัน่คงมนุษย์จงัหวดัพะเยำ จดัโครงกำรเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กบัผู้สูงอำยุ ในต ำบลหนองหล่ม เพือ่ สืบสำนภูมปัิญญำ  
พึง่พำตนเอง  







ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

ส ำรวจควำมเสียหำย ต้นล ำไย,ต้นยำงพำรำล้ม และต้นล ำไย,ต้นยำงพำรำ ถูกไฟไหม้ 
 เพือ่ให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้ประสบภยั 

วนัท่ี 16-21 พฤษภาคม 2557 









ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัต ำบลหนองหล่ม  
ท ำภำรกจิ ตัดหญ้ำข้ำงทำงสำยบ้ำนใหม่หมู่ที2่-ห้วยฮุง และตัดกิง่ต้นสัก โรงเรียนหนองหล่ม 

วนัท่ี 28  พฤษภาคม 2557 





ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัต ำบลหนองหล่มร่วมกบักองช่ำง  
ท ำกจิกรรม ตัดกิง่ไม้ ณ ศูนย์เดก็เลก็ต้นแบบหนองหล่ม 

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 



ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัต ำบลหนองหล่มร่วมกบัอปพร.ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที ่2 ซ่อมแซม 
บ้ำนผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ จำกเหตุแผ่นดนิไหว (บ้ำนนำงไหล ใจกล้ำ หมู่ที2่)ได้รับงบประมำณ 
สนับสนุนจำก เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 4,904 บำท 

วนัท่ี  30  พฤษภาคม 2557 







สำธำรณสุข 

งำนสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ได้จดัท ำโครงกำรพ่นหมอกควนัก ำจดัตัวแก่ยุงลำย 
ในบริเวณศูนย์พฒันำเดก็เลก็ และบริเวณโรงเรียน ในพืน้ที ่รับผดิชอบของ 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2557 



กำรศึกษำ 

งำนกำรศึกษำและวฒันธรรมได้จดั กจิกรรมกำรออกก ำลงักำยในวนั “แชลเลนจ์เดย์” 
 ประกอบเพลง Chicken Dance Song เพือ่สุขภำพร่ำงกำยที่แขง็แรง และมข้ีอตกลงร่วมกนั  
“ว่ำจะออกก ำลงักำย ทุกๆ วนัพธุ ” 

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 







กองช่ำง 

โครงกำรขุดลอกห้วยร่องช้ำงเพือ่แก้ปัญหำน ้ำท่วมขงั เพือ่รองรับกำรระบบน ำ้จำกห้วยร่องช้ำง 
ได้รับเงนิสนับสนุนจำก เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 28,800 บำท  

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2557  



กองช่ำง 

ส ำรวจพืน้ทีท่ำงกำรเกษตร สำยทำงห้วยบง-ทำงแยกห้วยป่ำด ำ,ทำงเข้ำดงจ้อยร่องสัก            
ทุ่งบวกคอก เพือ่แก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนของเกษตรกรในพืน้ที ่ ได้รับเงนิสนับสนุนจำก       

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 28,800 บำท 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 





กองช่ำง 

โครงกำร ปรับพืน้ทีถ่นนทำงกำรเกษตร วำงท่อระบำยน ำ้ สถำนที ่หัวสะพำน บ้ำนแม่พริก    
หมู่ที5่ และ ทุ่งบวกคอก หมู่ที ่5 เพือ่แก้ไขปัญหำน ำ้ท่วมขงัในพืน้ทีท่ำงกำรเกษตรและปรับ

พืน้ผวิถนนพืน้ที ่ทำงกำรเกษตรเพือ่รองรับฤดูกำลเกบ็เกีย่วพชืผลทำงกำรเกษตร              
ได้รับเงนิสนับสนุนจำก  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 28,800 บำท 

วนัท่ี 14-16 พฤษภาคม 2557 





กองช่ำง 

โครงกำรปรับถนนพืน้ทีท่ำงกำรเกษตรภำยในต ำบลหนองหล่ม ได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัพะเยำ 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2557  

ปรับถนนทางการเกษตร หมู่2 สาย ทุ่งดง 



ปรับถนนทางการเกษตร หมู่2 สาย ทุ่งดง และ สายทุ่งดงมะม่วงทางเช่ือมต าบลบา้นปิน หมู่ท่ี 5 



ปรับถนนทางการเกษตร หมู5่ สาย ไร่ผาช่อ 



ปรับถนนทางการเกษตร หมู่5 สายทางไร่หว้งบง-ทางแยกเขา้หว้ยป่าด า 


