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ก 

ค าน า 
 

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลา 5 ปี 
แตห่ากมีความจ าเป็นต้องทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ยังมีส่วนท าให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อยุกต์ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ก็ยังคงมี
เนื้อหาประเด็นยุทธศาสตรห์ลกัซึ่งเปน็เปา้หมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จึง
ต้องให้มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะด าเนินการควรมีไว้เพราะมิเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์
เปลี่ยนไป แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่มในครั้งนี้ จึงมีการ
ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะ
ท าให้การติดตามและประเมินผลท าได้โดยง่ายเพราะไม่มแีผนมากเกินความจ าเป็น ผู้ประเมินผลสามารถดู
ได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดท าไว้ได้ด าเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับนี้จะสามารถพัฒนาต าบลหนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม 
ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ และยังน าความเจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวต าบล
หนองหล่ม 

   
        

             คณะกรรมการพัฒนา 
           เทศบาลต าบลหนองหล่ม   
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ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1 ด้านกายภาพ 

 1.1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลหนองหลม่  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 
  ทิศใต ้  ติดกับอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง  และอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลบ้านสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลบ้านปิน  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีพื้นที่ประมาณ ๒๒๗.๐๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ                        
๑41,931.2๕   ไร่ 

 

 1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เป็นที่ราบเชิงเขา จึงเหมาะแก่

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

1.3) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ  
ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่เดือน มีนาคม ถึงเดอืน พฤษภาคม และมีอากาศรอ้นจัดในเดือน เมษายน 
ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมฝีนชุกในเดอืน กรกฎาคม – 

สิงหาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และหนาวจัดในเดือน ธันวาคม – 

มกราคม 
 

1.4) ลักษณะของดิน 
         ลักษณะของดินเป็นดินร่วนเหมาะกบัการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าวและข้าวโพดเลี้ยง 
สัตว์  
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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1.5) ลักษณะของแหล่งน้ า 
                ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลหนองหล่มมีลักษณะเป็นแหล่งน้ าจืด  
      แหล่งน้ าท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี 

   -อ่างเก็บน้ า    3 แห่ง 
    อ่างเกบ็น้ าร่องช้าง หมูท่ี่ 5 บ้านแม่พรกิ 
    อ่างเกบ็น้ าห้วยฮงุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล (โครงการพระราชด าริ) 
    ท านบดินห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พฒันา 
   -ล าน้ า     11 แห่ง 
   -ประปาหมูบ่้าน    7 แห่ง 

 

1.6) ลักษณะของป่าไม้ 
        ลักษณะของป่าไม้ในเขตพื้นที่ต าบลหนองหลม่เป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พื้นที่ 
ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตป่าแมร่่องขุย เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

 
2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

 

2.1) เขตการปกครอง 
สภาพการปกครองในเขตพื้นที่ต าบลหนองหล่ม แบ่งออกเปน็ 9 หมู่บ้าน 

บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 1 
  ผู้ใหญบ่้าน    นายสมพร  มาตรา 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นายฉลอง  เผ่าตัน    
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายแหลมทอง  เผ่าดี  
บ้านใหมเ่หนือ หมู่ที่ 2 

   ผู้ใหญบ่้าน    นายวรชาติ  พินิจ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นายร่มโพธ์ิ  เผ่าแก้ว    
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นายสมบรูณ์  ค ามาบุตร    
บ้านใหม่พฒันา หมูท่ี่ 3 

   ผู้ใหญบ่้าน    นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายบันเทงิ  เผ่าดี 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายเรวัฒน์  จันทร์ต๊ะ 
บ้านท่านคร หมู่ที่ 4 

   ผู้ใหญบ่้าน  นายมนตรี  ทะล ิ   
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นางเพียร การเร็ว 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นายสุทิน  รักษาดี 
 บ้านแม่พรกิ หมู่ที่ 5  

  ผู้ใหญบ่้าน    นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายบรรเลง  แลวาฤทธ์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายอภิชิต  ศรีปะโค 
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บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 
   ผู้ใหญบ่้าน    นายวิชิต  บัวนาค 

  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายสงกรานต์  เมืองอินทร ์
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นางสุพิชชา  จันทร์ค้อม 
บ้านใหม่ไชยมงคล หมูท่ี่ 7 

   ผู้ใหญบ่้าน    นายสิงห์  เผ่ากันทะ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายสายที  อานุ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายราชันย์  การเร็ว 
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 

   ก านันต าบลหนองหลม่ นายจีรชัย  อัมพุธ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายด ารง  อัมพุธ  
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายอดล  อัมพุธ   
  สารวัตรก านัน  นายวิเชียร  เผ่ากันทะ 
  สารวัตรก านัน  นายอุดม  พินิจ   

แพทย์ต าบล  นายชัยวัฒน์  เผ่ากันทะ 
บ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9  
  ผู้ใหญบ่้าน    นายสิทธิโชค  วิวัฒน์ธนาโชค 
  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   นายกมลศักด ์ เรอืงรัตน์ศิริกลุ 

 ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา    
2.2) เขตการเลือกต้ัง 
        เขตการเลือกตัง้ในพื้นที่ต าบลหนองหลม่ แบ่งออกเปน็ 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(ข้อมูลเปรียบเท่ียบย้อนหลัง 3 ปี) 
 

ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากรของต าบลหนองหล่มตามทะเบียนราษฎร์ 

ตารางที่ 1 

หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 311 614 195 
2 บ้านใหมเ่หนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 362 712 223 
3 บ้านใหม่พฒันา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 291 323 614 206 
4 บ้านท่านคร นายมนตรี  ทะล ิ 421 413 834 264 
5 บ้านแม่พรกิ นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 619 655 1,274 401 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 254 205 459 208 
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7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 303 317 620 209 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 331 295 626 217 
9 บ้านร่วมจิต นายสิทธิโชค  วิวัฒน์ธนากุล 168 135 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,040 3,016 6,056 1,989 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต ้ณ เดือน มกราคม 2560 
ตารางที่ 2 

หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 309 311 614 198 
2 บ้านใหมเ่หนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 354 712 223 
3 บ้านใหม่พฒันา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 291 326 614 206 
4 บ้านท่านคร นายมนตรี  ทะล ิ 429 408 834 264 
5 บ้านแม่พรกิ นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 630 662 1,274 405 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 256 208 459 208 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 294 311 620 209 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ(ก านัน) 328 293 626 218 
9 บ้านร่วมจิต นายสิทธิโชค  วิวัฒน์ธนากุล 165 133 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,052 3,006 6,058 1,997 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต ้ณ เดือน มกราคม 2561 
ตารางที่ 3 

หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 303 614 202 
2 บ้านใหมเ่หนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 347 712 228 
3 บ้านใหม่พฒันา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 285 321 614 210 
4 บ้านท่านคร นายมนตรี  ทะล ิ 415 406 834 266 
5 บ้านแม่พรกิ 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 นายสิทธิโชค  วิวัฒน์ธนากุล 156 132 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,037 2,999 6,036 2,032 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต ้ณ เดือน เมษายน 2562 
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3.2) ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
ตารางที่ 4 

หมู่ที ่ พื้นที ่ ช่วงอายุ 
0-10 ปี 

ช่วงอายุ 
11-59 

ปี 

ช่วงอายุ 
60-69 

ปี 
 

ช่วงอายุ 
70-79 

ปี 
 

ช่วงอายุ 
80-89 

ปี 
 

ช่วงอายุ 
90-100 

ปี 
 

รวมทั้งสิ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 55 462 66 21 10 - 614 
หมู่ที่ 2 บ้านใหมเ่หนือ 165 398 68 29 22 1 712 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พฒันา 132 370 84 22 4 2 614 
หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 168 517 80 49 19 1 834 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่พรกิ 136 976 96 42 23 1 1,274 
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 160 255 31 7 5 1 459 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 229 293 61 25 10 2 620 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 170 334 73 31 16 2 626 
หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต 36 229 26 9 1 2 303 
 รวม 1,251 3,834 585 235 110 12 6,036 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
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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   หมู่ที่ 7 
   (2)  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่ 8 
   (3)  โรงเรียนบ้านแม่พรกิ   หมู่ที่ 5 
   (4)  โรงเรียนบ้านปางงุ้น   หมู่ที่ 6 
  ค. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  2  แห่ง ดังนี้ 
   (1)  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่ 8 

 (2)  โรงเรียนบ้านปางงุ้น   หมู่ที ่6 
 
 
 

4.2) สาธารณสขุ 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่มจ านวน 2 แห่ง 

   2.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยฮุง  หมู่ที่ 1 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านท่านคร  หมู่ที่ 4 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านแม่พริก  หมู่ที่ 5 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านปางงุ้น  หมู่ที่ 6 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานหมู่บ้านร่วมจิต  หมู่ที่ 9    

 3.กองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพต าบลหนองหล่มจ านวน 1 แห่ง 
 

4.3) อาชญากรรม 

            ลักษณะเขตพื้นที่ต าบลหนองหลม่เป็น มีพื้นทีเ่ขตติดต่อระหว่างจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพะเยา จังหวัดล าปาง และจังหวัดแพร่ ซึ่งท าให้มกีารลักลอบเข้ามาตัดไม้ท าลายป่าในเขตพื้นที่
ป่าอุทยานแหง่ชาติดอยภูนาง ซึ่งเป็นป่าไมท้ี่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และป่าไม้เศรษฐกจิ และยัง
เป็นพื้นทีเ่ฝ้าระวังเรือ่งอาชญากรรมและยาเสพติด 
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4.4) ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้มีการตระหนักถึงยาเสพติด ซึง่ในพื้นที่ก็มีการรณรงค์

ประชาสมัพันธ์โครงการป้องกันปญัหายาเสพติด โครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว  ซึ่งในหมู่บ้านชุมชนได้มหีมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้มี
การเฝ้าระวังเพื่อให้ชุมชนมีความอุ่นใจและมีความ  ปลอดภัย ได้แก่บ้านใหม่เหนือ หมูท่ี่ 2 และบ้าน
หนองหลม่ หมู่ที่ 8 
 
4.5)  การสังคมสงเคราะห์ 

 
ตารางท่ี 5 การให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชราคนพิการในเขตต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2562  

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินท่ีได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยงัชีพคนชรา 1,058 8,506,800.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยงัชีพคนพิการ 434 4,800,000.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยงัชีพผู้ติดเช้ือ HIV  39 300,000.00 

รวม 1,531 ๑3,606,800.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 23 พฤษภาคม 2562  
ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการหรือทพุพลภาพทัง้หมด  434  คน 
รวมจ านวนคนพิการ (ท้ังต าบล) 444 คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์   39  คน 
รวมผู้ป่วยเอดส์ (ท้ังต าบล) จ านวน 39 คน 
จ านวนคนชราที่ข้ึนบัญชีผูร้ับเบี้ยยังชีพของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จ านวน 1,058 คน 
รวมผู้สูงอายุ (ท้ังต าบล) จ านวน 1,058 คน 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจ าปี  2560 
 

หมู่ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผู้สูงอายุ 118 139 122 169 173 ๔9 ๑09 136 43 1,058 
คนพิการ 37 ๕6 46 75 76 16 50 69 9 434 

ผู้ป่วยเอดส์ 2 2 3 3 5 10 4 10 - 39 
รวม 157 197 171 247 254 75 378 215 52 1,531 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 23 พฤษภาคม 2562 
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5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

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 ใหบ้ริการประชาชน

ในพื้นที่หมูท่ี่ 1 – 5,7 - 8 ต าบลหนองหล่ม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 
 5.ระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 
 7.ระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 
  

5.4)การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบลจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ที่ 2 (ไปรษณีย์รับอนุญาต) 
- มีตู้โทรศัพทส์าธารณะในหมูบ่้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง และอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งาน

ได้ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ 
 

6 ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน็หลกั ได้แก่ ท านา และท าไร่ท าสวนปลกู
มันส าปะหลัง  ปลูกยางพารา เมื่อว่างจากฤดูท านาและท าไร่แล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากเป็นช่วงฤดู
แล้งสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถท าอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้อีกบางส่วนจะอพยพไปใช้
แรงงานในเมืองใหญ่ 
  ต าบลหนองหล่มโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่าย
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลหนองหล่ม มีการพึ่งพออาศัยกันอยู่
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 
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6.1)การเกษตร 
         1.ข้าวเหนียว พันธ์ กข 6 มีพื้นที่เพาะปลูก จ านวน 3,438.55 ไร่ 558 ครัวเรือน 
  2.ข้าวเจ้า พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 มีพื้นที่เพาะปลูก จ านวน 268.19 ไร่ 51 ครัวเรือน 
       3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่เพาะปลูก จ านวน 12,272.21 ไร่  774 ครัวเรือน 
        4.มันส าปะหลัง มีพื้นทีเ่พาะปลกู จ านวน 243.25 ไร่ 25 ครัวเรือน  

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

6.2)การท่องเท่ียว 
        ๑. หนองน้ าธรรมชาติ  “หนองหล่ม”   

ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหลม่  (บริเวณสวนสาธารณะดงหอหนองหลม่)  เป็นแหล่ง
ต้นน้ าทางธรรมชาติที่แปลกกว่าที่อื่น ๆ เนื่องจากมลีักษณะที่น้ าจะออกมาจากผิวดิน  หรือทีเ่รียกว่า  
“น้ าออกฮ”ูและไหลออกตลอดปี และยังได้จัดท าฝายกั้นน้ าเพื่อก่อสร้าง“วังมัจฉา”เพื่อให้
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอีกด้วย 

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

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลกัษณะเป็นเนินเขาสูงบรเิวณยอดเขามองเห็นทัศนียภาพของเบือ้ง
ล่างได้ชัดเจน  สามารถเดินข้ึนได้โดยวิธีเดินเท้า  ขณะนี้องค์กรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน
พัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญของต าบลหนองหล่ม 

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

ถ้ าที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ สามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้  แต่ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเดินเข้าชมได้
เนื่องจากมีกระแสน้ าที่อยู่ในถ้ าไหลออกมาสู่ภายนอก ซึ่งขณะนี้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลงั
พัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญของต าบลหนองหล่ม 

 

6.3)อุตสาหกรรม 
1.ปั๊มน้ ามันประเภทที่ 3/ประเภทที่ 2  4 แห่ง  

  2.จ าหน่ายก๊าซหงุต้ม     5 แห่ง  
3.ร้านอาหารตามสั่ง / ร้านก๋วยเตี๋ยว  7 แห่ง 

  4.ร้ายขายของช า     35 แห่ง  
5.ร้านเสรมิสวยและบริการตัดแตง่ผม   4 แห่ง 
6.ร้านอินเตอรเ์น็ต/ร้านโทรศัพท์    1 แห่ง  
7.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต ์  7  แห่ง  
8.ร้านขายปุ๋ยเคม ี    2    แห่ง  
9.โรงกลงึ                                        1        แห่ง 

  10.ตลาดสด              2 แห่ง 



ห น้ า  | 10 
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11.โรงกลั่นสรุา                    2        แห่ง 
  12.โรงงานอุตสาหกรรม    4 แห่ง  

13.เสาสัญญาณโทรศัพท ์       6 แห่ง 
  14.โรงส ี     7 แห่ง 

 

6.4)การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม 

    กลุ่มครีมมะขาม หมู่ที่ 2 
    กลุ่มสตรีพกิารเย็บปักประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 
    กลุ่มจักสานผูสู้งอายุต าบลหนองหล่ม 
    กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมูท่ี่ 8 
    กลุ่มสานกระเป๋า หมู่ที่ 3 
    กลุ่มเชือกรม่ดิ้น หมู่ที่ 3 
    กลุ่มเชือกรม่ดิ้น หมู่ที่ 4 
    กลุ่มเลี้ยงโคต าบลหนองหล่ม 
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รายได ้
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย ต่อปีของ
ประชากร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2562 
 

หมู่ที ่ พื้นที ่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

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

รายได้บุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น 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 บ้านใหม่พฒันา 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 บ้านใหมเ่หนือ 125 342 98,256.00 19,385.60 10,893.60 11,750.40 140,285.60 51,273.98 

หมู่ที่ 5 บ้านแม่พรกิ 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 

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

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 
 
 
 



ห น้ า  | 12 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

รายจ่าย 
 ตารางท่ี 8 รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2562 
 

หมู่ท่ี พื้นที ่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหลง่รายจา่ยครัวเรือนเฉลีย่ (บาท/ป)ี รายจ่าย
ครัวเรือนรวม
เฉลีย่(บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคลรวม
เฉลีย่(บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต อุปโภคบริโภคที่

จ าเป็น 
อุปโภค

บริโภคที่ไม่
จ าเป็น 

ช าระหน้ีสิ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยฮุง 154 392 59,681.82 61,103.90 19,054.55 60,175.32 200,015.58 78,577.55 
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองหล่ม 184 515 26,586.96 15,885.87 10,597.83 16,929.35 70,000.00 25,009.71 
หมู่ท่ี 4 บ้านท่านคร 161 524 38,304.35 55,074.53 10,706.21 23,847.83 127,932.92 39,307.63 
หมู่ท่ี 3 บ้านใหม่พัฒนา 222 592 22,274.77 52,067.57 3,308.56 21,574.77 99,225.68 37,209.63 
หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 220 427 22,534.09 23,754.55 8,130.45 12,990.91 67,410.00 34,731.15 
หมู่ท่ี 5 บ้านแม่พริก 125 342 32,832.80 20,840.48 6,507.20 41,949.44 102,129.92 37,328.19 
หมู่ท่ี 5 บ้านใหม่เหนือ 159 402 50,182.39 100,694.97 12,955.97 36,855.35 200,688.68 79,376.87 
หมู่ท่ี 6 บ้านปางงุ้น 166 329 37,777.11 34,761.57 11,847.59 12,156.63 96,542.89 48,711.61 
หมู่ท่ี 9 บ้านร่วมจิต 37 194 14,081.08 5,621.62 2,932.43 0.00 22,635.14 4,317.01 
 รวมทุกพ้ืนท่ี 1428 3,717 34,333.05 43,822.82 9,859.87 25,903.91 113,919.65 43,765.74 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
 

7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1)การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ โดยมีประชาชนบางส่วนนับ 

ถือศาสนาคริสต์ และมีกลุ่มชนเผ่าบางส่วนในพื้นที่นบัถือผี  
  -วัด/ส านักสงฆ์   ๔ แห่ง 
  -โบสถ์ครสิต ์   2 แห่ง 
 

8.2)ประเพณีและงานประจ าปี 
งานประจ าปีของต าบล  พิธีสักการะเจ้าพ่อค าปวน พิธีนี้จัดข้ึนในช่วงก่อนเทศกาล 

สงกรานต์  โดยได้เริ่มจัดข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๑  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๗   ณ  สนาม
บริเวณดงหนองหล่ม  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหล่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อท าพิธีสักการะ
เจ้าพ่อค าปวนซึ่งเป็นสิ่งศักดิส์ิทธ์ิที่ประชาชนในอ าเภอดอกค าใต้ให้ความเคารพสกัการะ   อีกทั้งยัง
เป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนได้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ าหนองหลม่ เพื่อใหม้ีความสะอาดและ
มีแหลง่น้ าใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี และเป็นการสืบสานงานประเพณี  “ล้านนามหาสงกรานต”์ ซึ่งใน
งานจะมงีานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ  การประกวดเทพสีงกรานต์ต าบลหนองหล่ม  การประกวดขบวน
แห่เครื่องสกัการะเจ้าพ่อค าปวนของประชาชน  9  หมูบ่้านร่วมทั้งต าบลใกล้เคียงในอ าเภอดอกค าใต้  
และการประกวดวงสะล้อซอซงึ 

 

7.3)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม 

จากรุ่นสู่รุ่น และช่วยบอกเล่าเรื่องรวมความเป็นไปเป็นมาของชุมชน 
ภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่ส าเนียงการพูดตลอดจนความหมายของค าศัพท์  

เช่นนั้นแล้วจึงท าให้ในแต่ละท้องถ่ินมีภาษาพูดและส าเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ินด้วย 
ภาษาท้องถ่ินถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 

ประชาชนต าบลหนองหล่ม ใช้ภาษาเหนือ หรือก าเมือง หรือค าเมือง ซึ่งเป็นภาษาถ่ิน 
ที่ใช้ในภาคเหนือตอนบน ในการสื่อสาร 

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

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

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

กิน  จะออกเสียงเป็น  กิ๋น 
ใจ  จะออกเสียงเป็น  ใจ๋ 
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7.4)สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ครีมมะขาว (ตราแม่แสงดี) และเป็นสินค้าสินค้าที่ OTOP 5 ดาว ที่มีช่ือเสียงใน

พื้นที่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สถานที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค้า ปัจจุบันต้ังอยู่หมู่ที่ 2 
บ้านใหมเ่หนือ 

 
8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

8.1)น้ า 
น้ าเป็นทรัพยากรทีส่ามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น น้ าเป็น

แหล่งก าเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ าได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ ายังมีความ
จ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพฒันา
ประเทศ น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นทีเ่ราใช้ส าหรบัการดืม่กิน การประกอบอาหาร ช าระร่างกาย ฯลฯ  
น้ ามีความจ าเป็นส าหรบัการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเปน็ที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ า
อื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร  

ปัญหาของทรัพยากรน้ า 
-ปัญหาการมีน้ าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนือ่งจากการตัดไม้ท าลาย

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

ไหลบ่าในฤดฝูน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยส์ินแกป่ระชาชนในต าบลหนองหล่ม
ทุกๆป ี

-ปัญหาน้ าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปจัจบุัน สาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าเสีย ได้แก่น้ าทิ้งจาก
บ้านเรอืน ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูที่ถูกทิง้สู่แม่น้ าล าคลอง 

แหล่งทรัพยากรน้ าที่ส าคัญในพื้นที่ต าบลได้แก่ อ่างเกบ็น้ าหว้ยฮุง อ่างเกบ็น้ าร่องช้าง 
สระจ าป่าแหย่ง ดงหนองหลม่ ห้วยร่องสัก ห้วยร่องช้าง ห้วยฮุง ห้วยหนองหล่ม ห้วยปาง 
ห้วยแปม ห้วยแม่พงุ ห้วยก้างปลา ห้วยส้าน ซึง่เป็นแหล่งทรพัยากรน้ าที่ใช้เพือ่การเกษตร 
และใช้ในการอปุโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองหล่ม 

8.2)ป่าไม ้
 ป่าไม้ในพื้นที่ต าบลหนองหล่มเป็นป่าเบญจพรรณ หรอืเรียกว่า ป่าพลัดใบ หรอื ป่า
โปรง่    ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีความส าคัญอย่างยิง่ต่อสิง่มีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์อื่น ๆ  เพราะป่าไม้มปีระโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปจัจัย
สี ่ คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์
ในการรักษาสมดลุของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ  ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูก
ท าลาย  จะสง่ผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย  เพราะเมือ่เผาหรือถางป่าไปแล้ว  พื้นดินจะ 
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ขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบรูณ์ของดินไป  นอกจากนั้น
เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ ากจ็ะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และทีลุ่่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไมม่ี
น้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ านอ้ย  ส่งผลกระทบตอ่มาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ าในการการชลประทานท าใหท้ านาไม่ได้  ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกบุกรกุเพือ่
ท าสวนยางพารา ท าไร่ ปลกูข้าวโพดเลี้ยงจ านวนมาก เนื่องจากประชาชนยังขาดที่ดินท ากิน ท าใหบุ้ก
รุกพื้นทีป่่าไม้เพิ่มมากขึ้น เทศบาลต าบลหนองหล่มได้สง่เสรมิให้ประชาชนร่วมกันเพื่ออนรุักษ์
ทรัพยากรป่าไมทุ้กๆปีโดยการร่วมมือทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่องค์กรต่างๆ ใน
พื้นที่ เพื่อร่วมกันปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สเีขียวในพื้นที่ต าบลหนองหล่มใหม้ากยิ่งข้ึน  

 

8.3)ภูเขา 
ต าบลหนองหลม่เป็นพื้นทีร่าบเชิงภูเขา ซึ่งพื้นทีโ่ดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสงู อยู่ใน 

เขตป่าแม่รอ่งขุย ในเขตพื้นที่อทุยานแห่งชาติดอยภูนางมเีนือ้ที่ประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 
320,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นทีอ่ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มี
สภาพป่าแตกต่างกันไป ได้แก่ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขา
สลบัซบัซ้อนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ราบลุม่ของอ าเภอเชียงม่วนอยู่ตอนกลาง มีดอยภูนางสูง 
1,202 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นต้นน้ าส าคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ าแม่ยมทั้งหมด 
 

9 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
9.1)ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  
หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร(คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 303 614 202 
2 บ้านใหมเ่หนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 347 712 228 
3 บ้านใหม่พฒันา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 285 3213 614 210 
4 บ้านท่านคร นายมนตรี  ทะล ิ 415 4063 834 266 
5 บ้านแม่พรกิ 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 นายสิทธิโชค  วิวัฒน์ธนากุล 156 132 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,037 2,999 6,036 2,032 
 
 

 
 
 
 

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

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

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

9.4)ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
1.ระบบประปาดงหอ เป็นระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ใหบ้ริการ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 5,7 - 8 ต าบลหนองหล่ม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 
 5.ระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 
 7.ระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงข้ึน มีอัตราก าลังมากข้ึน รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนตามกันไปด้วยจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะสามารถบริหารงาน
ในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน 
สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ขณะเดียวกันด้วย 
หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว  การ
บริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ  เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่
สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้  ดังนั้น การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี
ความ  พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมบีทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคม  ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้วเศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน                                                     
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนบัสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามา   เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพื่อสร้างสงัคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้     อย่างยั่งยืน มีสมดลุ  
     ๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ลดผลกระทบ

ทางลบ   จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกจิของประเทศ ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต 
บนฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลกัของการมสี่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เลก็ลง พร้อมปรับตัวให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 
       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ 
ต่ าสุด  

๒.๒ เพื่อให้คนไทยทกุคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ 

เพิ่มรายได้ต่อหัว     
๓.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 

รายได้ใหม่  
                     3.1 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

3.1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน    
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี  

3.๒.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตของ สินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
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3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
      4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้
มีประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตัวเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรบัมือกบัภัยพิบัติ 
     5. ด้านความมั่นคง 
  ๕.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูอง
กันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร  จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  ๕.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเลก็ มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมกีารบริหารจดัการและให้บริการแก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก
ด้วยความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
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   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
รวมทั้งมีกลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่  
ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      แ ล ะ
สร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลด
การน าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย 
วิสาหกจิ ชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพื่อบรูณาการระบบบรหิารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
  ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นท่ีเศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
  ๙.๒ เพื่อพฒันาเมอืงศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทกุกลุม่  
  ๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ใหส้นับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยง
ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ แ ล ะ
สังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
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  ๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สรา้งสรรค์ของไทย
ในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   

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

  “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา   
                    สินค้าเกษตรปลอดภัย      ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต”ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพฒันาการค้า การลงทุน และโลจสิติกส์เช่ือม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสงัคม การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 

4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสเีขียว 
 

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

“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นทีเ่ป้าหมายเดมิและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่  
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสมัพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน 
 3. ส่งเสรมิและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงอนรุักษ์เรยีนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 
 4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี        มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพิ่มทักษะและสมรรถนะ ของการอยูร่่วมกันในสงัคมพหุ
วัฒนธรรม 
 5. ส่งเสรมิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ  มีส่วนร่วม 
 6. ส่งเสรมิความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
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เป้าประสงค์รวม : 
จังหวัดมพีื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 

ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมลูค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความ
มั่นคงปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การร่วมอยู่กันเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ : 

1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพือ่เพิม่ขีด ความสามารถใน

การแข่งขัน 
4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 

แนวทางพัฒนา   
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดยใช้

เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 
3. ส่งเสรมิโครงการตามแผนพฒันาชนบทเชิงพื้นทีป่ระยุกตต์ามพระราชด าริ )ปรดทองหลงัพระ(  
4. น้อมน าและประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
5. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สภาบันเกษตร และผูป้ระกอบการ 
เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับการเช่ือมโยงกบัประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) GMS(  

อาเซียน  
)AC  (และ ประเทศกลุ่ม BIMSTEC   

7. ส่งเสรมิการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และส่งเสริมความสมัพันธ์กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง )GMS  (อาเซียน ) AC( ประเทศกลุม่ BIMSTEC  และประเทศคูค้า 

8. พัฒนาแหล่งน้ าและเส้นทางคมนาคมเพื่อสนบัสนุน การผลิตและการตลาด สินค้าเกษตร 
 
 
 



   ห น้ า  | 24 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒   
ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. จังหวัดมรีายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 2. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน เชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ  
 3. ยกระดบัคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าและบริการ และบุคลากรด้านการทอ่งเทีย่ว 
          4. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสทิธิภาพ 
          5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและสื่อสังคมออนไลน์ 
กลยุทธ ์1. การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว สินค้า และบรกิาร 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 

4. การบริหารจัดการ 
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้มีมลูค่าเพิ่ม/ทันสมัย/ได้มาตรฐานสากล 
 2. ยกระดับตลาดการค้าชายแดนให้มีความหลากหลายในสนิค้าและบรกิาร อีกทั้งอนรุักษ์
รูปแบบตลาดนัดของชาวบ้านไทย-ลาว 
 3. พัฒนาแหล่งเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน/ชาติพันธ์ุ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 4. สร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกจิกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่นานและใช้จ่าย
มากขึ้น 
 5. เพิ่มสิง่อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานทีท่อ่งเที่ยว 
 6. พัฒนาเมอืงสีเขียว Green & Cross Culture City 
 7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะในด้านต่างๆ 
 8. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
          9. พัฒนาศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. จังหวัดมเีส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เช่ือมต่อในระบบโลจสิติกส์ รองรับการ
เช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพือ่การเกษตรอย่างเพียงพอและยัง่ยืน 
 3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง  
 4. จังหวัดมโีครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
กลยุทธ ์ 
 1. พัฒนาเมอืง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสรมิการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยูป่ลอดภัย  
          2. ส่งเสรมิและพัฒนาเส้นทางคมนาคม การให้บริการทีเ่ช่ือมต่อในระบบโลจสิติกส์ รองรบัการ
เช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  สรา้งคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. พัฒนาสงัคม ชุมชนคุณภาพ มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุม่วัย 
         2. สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   
2. ส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน  
3. สร้างและพฒันาบุคคลากรบริการทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับบรกิารทางการแพทย์ 
4. ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุม่ GMS และอาเซียน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ า 
6. ส่งเสรมิการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพือ่รองรบัการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  

และนานาชาติ 
7. ส่งเสรมิและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรมพะเยา 
8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
9. ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายการมสี่วนร่วมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใน

การพัฒนาวิชาชีพสู่การมีนวัตกรรมและสร้างมลูค่าเพิ่ม         
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สเีขียวสร้างความสมบรูณ์ในทุกพื้นที่ 
2. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมสี่วน
ร่วม 
4. ส่งเสรมิให้คนอยูร่่วมกบัป่าอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลงังานทดแทน 
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แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสรมิการเพิม่พื้นทีส่ีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

  1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรกุท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 
  1.2 สร้างจิตส านึก การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

  2.3 บริหารจัดการแหลง่น้ า  
3. ส่งเสรมิการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  3.1 ป้องกันแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟป่า 
  3.2 แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
  3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
4. ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน 
  4.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

        4.2 ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 
  4.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  
        4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วมในการพฒันาพลังงานทดแทนของ
ชุมชนที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  4.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนรุักษ์พลังงานของชุมชนที่มี
ความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรตอ่สงิแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ส่งเสรมิความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่อย่างยัง่ยืน 
 2. แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
 3. พัฒนาเครอืข่ายยุติธรรมชุมชนและกลไกอ านวยความเปน็ธรรมทีม่ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
มีมาตรฐาน 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 5. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการบรหิารจดัการภัยพิบัติ 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย ์
 7. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 8. ลดการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืนโดย

การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. บูรณาการสกัดกั้นการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกมุผูค้้า/ผู้ผลิต บ าบัดผู้เสพ และสร้าง
ภูมิคุมกันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบรหิารจัดการด้านการอ านวยความเป็นธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้ 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยใหเ้ช่ือมดยงกันทุกพื้นที่ 
และเพิม่ศักยภาพเจ้าหน้าทีอ่งรฐัให้มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อใหแ้รงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย ์
 6. ป้องกัน แก้ไข และการเตรียมความพรอ้มในการรับมือกบัภัยพิบัติให้กบัประชาชน รวมทั้ง
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการภัยพิบัติ 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านความสงบเรียบรอ้ยตามแนวชายแดน พัฒนาพื้นที่
ชายแดนและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีประเทศเพือ่นบ้าน 
 8. ลดพื้นที่ กิจกรรม เวลา ร้านค้า และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าผิดกฎหมายแอลกอฮอล์
อย่างจริงจัง โดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน  
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา  
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 
 
 ท้องถ่ิน ชุมชน และหน่วยงานในท้องถ่ิน มีการบริหารจัดการ การท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน เป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรทีเ่หมาะสม มีความ
ปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สงูข้ึน ภายใต้การเช่ือมโยงศักยภาพ
การค้า    การลงทุน การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง วัฒนธรรม
เป็นท้องถ่ิน ชุมนที่มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-256๕) 
ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 

๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและสนบัสนุน ระบบเศรษฐกิจ   
     การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๒.  พัฒนาแหลง่น้ าและบรหิารจัดการน้ า เพื่อประชาชน 

 ๓.  พัฒนา  สนับสนุน  และบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยว   กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔.  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร  เพื่อเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่
ศักยภาพ   
     การประกอบอาชีพ  รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน มีภูมิต้านทาน ก าหนดวาระ
การพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การสง่เสรมิอนุรกัษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  

๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาทกุระดบั   เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถ่ิน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุม่เป้าหมาย  เพื่อสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
๖. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน  ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม

อาเซียน 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

๑.  อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิง่แวดล้อม เพื่อความ
ยั่งยืน 

 ๒.  พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนบัสนุนการบรหิารจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และเสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
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๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  บริหารจัดการองค์กร   ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ  
 ๓.  การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔.  ส่งเสริมสนบัสนุนการบรูณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
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2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองหล่มและแนวทางการพัฒนา   ในช่วง 4 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ 

 
พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        

ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้คน ครอบครัว และ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักท่ี  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพฒันาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
“ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปญัญาท้องถ่ิน  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้  สะดวกรวดเร็ว และมี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
  ๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 
พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

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

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

3. เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน
ก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

4. เพื่อปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

6. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

7. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้านอย่างมปีระสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 

9. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 
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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. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

11.  กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เ ป ลี่ ย นแ ปล ง แ ล ะส 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  
เพื่อประชาชน 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

 

3. พัฒนา สนับสนุน และบรหิารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวง จร  เพื่ อ เ พิ่ มมู ล ค่ าสิ น ค้าทา ง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบ
อาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 
 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหลม่ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
ความเชื่อมโยง 

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

     2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) 
-พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพฒันาการค้า การลงทุน และโลจสิติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุม่น้ า

โขงและเตรียมพร้อมรบัความร่วมมอืประชาคมอาเซียน 
- การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
3.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

เพื่อการเกษตร  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รั กษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
9. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
10. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถ่ิน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่ อสุขภาวะของ
ชุมชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินให้อยู่สืบไป 

10. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

11. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 

13. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

14. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
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ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งข้ึน 

2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยาย
ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 

5. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

7. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

8. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

10. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

11. เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

13. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 

15. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

16. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์
ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ์ ท า นุ บ า รุ ง ศ าส น า
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่ ง เสริมอนุรัก ษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพือ่
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดหา 

จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน 

- 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 เ ส ริมและสนับสนุนระบบการจั ด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
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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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

        2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) 
-พัฒนาและสนับสนุนการยกระดบัการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 

        3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาสงัคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทนแทนและการใช้อย่างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืนและน่าอยู่ 

2.   เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

2. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ประชาชนประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ครัวเรือนที่ได้รับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

 
ความเชื่อมโยง 

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

      2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) 
-ด ารงฐานทรพัยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ์และการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุม่จงัหวัดสเีขียว 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
 

พันธกิจ 
1.สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพืน้ที่ 
3.  การป้องกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด  
 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 

3. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
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 านวนครั้งที่ด าเนินการ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน 
และตามชายแดน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย 

- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

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

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

      3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วน
ร่วม และรับผิดชอบ)  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดีมปีระสทิธิภาพตามหลกัการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถ่ิน 

3.  

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

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- จ านวนครั้งที่ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี 
- จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- จ านวนครั้งที่ มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ

บริหารงาน 
- จ านวนเทศบัญญัติต าบล ที่ออกบังคับใช้  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

- จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดท าประชาคม 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อ 
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 
- จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตราก าลัง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

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

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

๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบรหิารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
ก. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่มซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมอย่างที่สุดส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาใน
อนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผน
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตส าหรับเทศบาลต าบลหนองหล่มต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวาง
แผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง ท าให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็ก
นักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามาก
พอสมควร 

2. ทางระบายน้ าล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามี
วัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ า
เล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ประชาชนบางหลังคา
เรือนยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร 
ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีท า
ให้ถังลูกบอลเก็บน้ าประปาเป็นสนิม พุพัง ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท าให้ระบบประปาเกิดความ
เสียหาย ช ารุด พัง ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และ
น้ าประปายังมีหินปูนผสมเป็นจ านวนมาก 

5. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท า
นาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระน้ าใน
พื้นที่นาของตนเองท าให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้
ได้ หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด 
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6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่
ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต หมู่ที่ 2 บริการ
รับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่ก าลังเรียนหนังสอืได้ใช้เฉพาะครัวเรอืนกับการ
บริการของ TOT เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อ
ด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  

บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ 
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาชีพอื่นเช่นค้าขายธุรกิจรับเหมาข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วน
น้อยเมื่อเทียบการท านา ท าไร่ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลหนองหล่มยังไม่มีจุดขาย
ทางด้านเศรษฐกิจไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญ
ที่จะต้องคิดต่อไปว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 

 ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยัง
ต้อง 

อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆเช่นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาด้านสังคม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงาน
ภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็น
ปัญหาเร่งด่วนบางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้อง
อาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัดเพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน
เศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนภายในท้องถ่ินเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ให้ขยายตัวมากข้ึนใน
อนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วน
ใหญ 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ 
ด้าน  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้อง 
ด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับ
เกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องการเครื่องมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลาน
ตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความช้ืน 
ก่อนที่จะจ าหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และ
ลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธ์ุข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
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  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธี
ทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน
มากขึ้นแต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

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 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนว

ทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึง
ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้น
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพื้นที่ของในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนช้ืน 
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลหนองหลม่ขาดการปลกูจิตส านึกใน
ด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 -35 ปี อยู่นอก
พื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญ
ในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่
ปัญหาน้ีกลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุม่เสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปรด
ปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มไม่มีพื้นที่ใน 
การเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการ
อย่างแท้จริง หรือขาดพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะด าเนินการ
ส่งเสริม 

และสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มี
อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลหนองหล่มคอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุข
ภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลหนองหล่มเพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มี
โครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ใน
เด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและ
ลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถ่ินที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยา
เสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน 
อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก  
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสาน
ต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกายและ
นันทนาการอย่างเพียงพอและใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงาน
ใน 

ท้องถ่ินโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ต่างๆตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

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

การ 
บริหารอย่างจริงจัง   

4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองหล่ม ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
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จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารของท้องถ่ินเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วม
ประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆสาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองหล่มบางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น 
เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด รายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองหล่มมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ของเทศบาล
ต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจาก
พื้นที่เทศบาลต าบลหนองหล่มเปน็พื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 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 
โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการช าระภาษี 
การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้ง
ออกข้อบัญญัติเพื่อปรบัปรุงอัตราการจดัเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุันและเพยีงพอต่อการด าเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลต าบลหนองหล่ม และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาล
ต าบลหนองหล่มจัดข้ึน 

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

3. เทศบาลต าบลหนองหล่มสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็น
ธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริม
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และสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจาย
รายได้ อย่างยั่งยืน 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่
แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือเป็นปัญหาส าคัญเช่นปัญหาการจัดเก็บ
ขยะปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนเพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายและเพื่อเป็นปอด
ชุมชนซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่มากท าให้
ปัญหาด้านต่างๆไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนักเป็นปัญหาขยะของครัวเรือนดังนั้นปัญหา
ที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงสวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นปอดอย่าง
แท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆของเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มมีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิม่ผลผลิตหรือท าลาย
ศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่
เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบล

หนองหล่ม เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พร้อมส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการ
ปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแล
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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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
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่เทศบาลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอื่น 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับช้ัน 

W3 คนในท้องถ่ินมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
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 ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย W4 พื้นที่ต าบลไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจร
ผ่านท าให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว 

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

ท าให้ก ารปฏิบั ติของบุ คลากร ไม่ทันต่ อ
เหตุการณ์ 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 าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
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 ประชาชนยังมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เ ป็ นห น่ ว ย ง านที่ มี ค ว า ม ใกล้ ชิ ดกั บ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มี คุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

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 าห นดนโ ยบ ายกา ร พัฒ นา ในด้ า น
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

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

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึน 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยัง
ไม่ เ ต็ ม ที่  ยั ง ต้ อ งอยู่ ภ าย ใต้ ก า รก ากั บ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานของเทศบาล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้ รับการ ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

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

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของต าบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ า ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรใีนเรือ่งรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

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

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มงีาน/หน้าที่
เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

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
พัฒนาท้องถ่ิน 

O11 น า ข้อมูลจาการจัดท า เวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ ความเ ข้าใจเรื่ องประชาคม
อาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถ่ินท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
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
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

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

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเม่ือต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

5) ประชาชนไม่มีการ
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 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

8) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

9) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

10) ในเขตเทศบาลมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนา 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล -ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ม่ังคงแข็งแรง  

 
 
 
 
 



   ห น้ า  | 58 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร 
- การอุปโภค-บริโภค 
- สังคมในชุมชน 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลกัษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

9) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

10) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

11) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๑2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 



   ห น้ า  | 59 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิ่มมากขึ้น 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล 

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

2) ปัญหาการตัดไม้ท าลาย
ป่า 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

-ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ท ากินและให้มี
การส่งเสริมการปลูก
ป่า 

๔. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

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

๔. ด้านบริหารจัดการ 1) การบริหารภาครัฐต้อง
เร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนอง
การให้บริการ 

-การให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซ่ึง
ต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ 
จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติที่ต้องการ
ท านิติกรรมต่างๆซ่ึง
เก่ียวกับรัฐ 

- ชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ 

-เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน
ระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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3.3 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับมหาภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
แบบ ยท. 
 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงแผนพฒันาระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
ม่ันคง 

 

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
เ ติ บ โ ตบน
คุ ณ ภ า พ
ชี วิต ที่ 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 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

ม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
ต่างประเท
ศ ประเทศ
เพื่ อนบ้ าน 
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 พื้ น ที่
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
พและธร ร
มาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ก า ร ส ร้ า ง
ค วา ม 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

ต้าบลหนอง 
หล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
ม่ันคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวดั

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวดั

พะเยา 

ยุทธศาตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภยัและการคา้ 
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารค
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ยุทธศาตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน 

ยุทธศาตร์ที่ 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 

ยุทธศาตร์ที่ 6 
ส่ ง เ ส ริ มค ว า ม
ม่ันคงภายในและ
ต า ม แ น ว
ชายแดน 

ยุทธศาตร์ที่ 2 
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการท่อง
เทียวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้ วิถีชุมชน
ใ น แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาตร์ที่ 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
สติกส์เชื่อมอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและ
เตรียมพร้อมรับความ
ร่วมมือประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การสร้างความเข้มแขง็
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่
มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุน
การยกระดับการพัฒนา
สังคม การท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ
สุขภาพ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาชุมอย่าง
ยั่งยืน 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

1 .ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนาก ารผลิ ต
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย/อินทรีย์
วิ ส า ห กิ จ / SMEs 
ใช้เทคโนโลยีและ
นวั ต กร รม แบ บ
บูรณาการ 
 

2. ส่ งเ สริมและ
พัฒนาการแปรรูป
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น / มี
นวั ตกร รม  เ พื่ อ
เพิ่มมูลค่าสินค้า
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 
(หมู่บ้ านต้นแบบ
,แนงทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

4 .  ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ ประยุกต์
ต า ม แ น ว ท า ง
พระราชด าริ (ปรด
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
นวั ตกร รม  เ พื่ อ
เพิ่มมูลค่าสินค้า
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 
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

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
ร่วมมื อด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว กั บ
ประเทศเพื่อนบา้น 

3. พัฒนาแหล่ ง
เชิงประวัติศาสตร์ 
แหล่ ง เ รียน 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
กิจกรรม เพื่ อ ให้
นักท่อง เที่ ยวอยู่
นานและ ใช้ จ่าย
มากขึ้น 
 

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 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร
ท่องเที่ยวการค้าและการ
ลงทุน 

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 ารวจพื้นที่ขาดแคลนน้ าประปา และเพิ่มระบบผลติประปาที่ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1  พัฒนาโค รงสร้ า ง
พื้นฐาน  เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร
ท่องเที่ยวและการลงทุน 

1.2พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการ
น้ าเพื่อประชาชน 

1.3พัฒนา สนับสนุน 
และบ ริ ห าร จัดกา ร
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1.4พัฒนา ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การ เ กษตรและ เพิ่ ม ศั กยภาพการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาด
อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
ประชาชน 

๑.๔  การพัฒนาองคค์วามรู้ 
ระบบการผลิตแบบครบวงจร
เพื่อเพิ่มมลูค่าสนิค้าทาง
การเกษตรและเพิม่ศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพรวมทั้ง
ด้านการตลาดอย่างมคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเมืองและโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 
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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 2 
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒.๓  การส่งเสริม
แ ล ะ ส ร้ า ง อ ง ค์
ความรู้  องค์การ
ชุมชนหรื อภาค
ปร ะช าช น ใ ห้ มี
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

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 เพื่อ
สร้างหลักประกัน
ความ มั่นคง 

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

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 

2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครฐั ประชาชน 
ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

๒.๔  ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนการ
จัดการศึ กษ า
ทุกระดับ เพื่อ
พั ฒ น า
ประชาชน ใ น
ชุ ม ช น แ ล ะ
ท้องถิ่น 

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
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมี
ภู มิต้ านทานก าหนด
วาะรการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาระการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
 

2.7 ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาวะในชุมชน 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ในการ เข้ าถึ ง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. ส่งเสริมการมี
อาชี พ เ พื่อสร้ า ง
ร า ย ไ ด้ แ ก่
ประชาชน 

3 .  ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาบุ ค ลากร
บริ การทางด้าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
 

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

5.  ส่ งเ สริ มการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะบบ เ ฝ้ า ร ะวั ง 
ควบคุมป้องกันโรค
เรื้อรัง โรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ า 
 

6. ส่ งเสริมการพัฒนาและสร้ างสนามกีฬาที่ มี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใต้การเห็น
คุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา 

8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบัน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
วิชาชีพสู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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โครงการ/กิจกรรม  
1.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี และสนับสนุน 
     ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้มีเอกลักษณ์มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนและ 
     ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าภายในต าบล 
4.  โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก 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. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพื่อเสริมทักษะ 
11.  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านอาคารสถานที่เช่นจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
      ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก 
      เล็ก  
12.  โครงการจัดหารถรับ – ส่ง เด็กเล็กและสนับสนุนค่ารถ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และการจัดหาสวัสดิการอื่นๆแก่  
       ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเช้ือ ผู้ด้อยโอกาส  
14.  โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
15.  โครงการจัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ 
16.  โครงการจัดหาอุปกรณ์งบประมาณจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ 
       ยากจนในพื้นที่ต าบล 
17.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเยาวชนในต าบล 
18.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นให้แก่ อสม. เพื่อปฏิบัติงาน และ 
      จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัย กู้ชีพ เพื่อบริการประชาชน 
19.  โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อและให้ความรู้ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  โรค 
       เอดส์   โรค  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  
20.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21.  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 
22.  โครงการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการปฏิบัติงานบคุลากรด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาดูงาน 
       ของกลุ่มประเทศอาเซียน  
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

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 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อปท. เพื่อการการ
สนั บส นุ น กา รบ ริ ห าร จัด กา ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
ยั่งยืน  

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 พย ากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

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 วม ใ นการ บริ 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 กับ ป่ า
อย่างยังยืน 
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โครงการ/กิจกรรม  
 1.  ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู 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 ามันเช้ือเพลิง 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

4.2 ปกป้องและ
แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

4.1 ปกป้องาเทิดทูน 
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พร ะมห าก ษัต ริ ย์ แ ล ะ
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

4.3 เสริมสร้างความเข็ม
แข็งองค์กรประชาชนและ
พัฒ น า ศั ก ย ภ าพ ด้ า น
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการ 

4.4 การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

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  ปกป้ องและ
แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

๔ . 4  ก า ร
ป้ อ ง กันแล 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
ส่วน ร่วม ในการ
พิทักษ์รักษ์สถาบัน
หลักของชาติ 
 

2. สร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4. สร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์และ
แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 
 

5 . พั ฒน า คว า ม
มั่ น ค ง พื้ น ที่
ช า ย แ ด น เ พื่ อ
รองรั บการ เ ปร ด
ประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน 
7. เสริมสร้างความมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตาม

ชายแดน 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการปกป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ 
 2.  โครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เช่นอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดหา 
                น้ ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ 
                ติดยาเสพติด 
 3.  โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานของ อพปร. เช่น สนับสนุนวัสดุ   
               อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร. สนับสนุนกิจการ อปพร สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับการ 
               ปฏิบัติงานของ อปพร. 
 4.  โครงการป้องกัน อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย 
 5.  โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล 
 6.  โครงการอุดหนุนชมรมก านันผูใ้หญ่บ้านโครงการเฝ้าระวังจุดตรวจจุดสกัด เพื่อรักษาป้องกันความ 
               ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปรด 
 8.  โครงการติดตั้งป้ายจราจร และสัญญานไฟจราจร 
 9.  โครงการสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 10. โครงการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
 11. โครงจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมประจ าต าบล 
 12. โครงการให้ความรู้แก่ เยาวชน  ประชาชน ผู้น าชุมชนในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบ 

      ประชาธิปไตย  
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แบบ ยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตา้บลหนองหลม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๕ . ๓  พั ฒ น า
สมรรถนะขององค์กร
และบุคลากรเพื่อการ
บริ ห าร จัดการที่ ดี
และมีประสิทธิภาพ 

5.1 บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2 ส่งเสริมสนับสนนุ
การสร้างเวทีเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
ของประชารัฐ 

5.3 พัฒนาสมรรถนะ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ
บุคลากรเพื่อการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการการท างาน
และพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๒  การส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวทีเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชา
รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

๕.4  ส่งเสริมสนับสนุน
การ บู ร ณาก าร กา ร
ท างาน และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ในการ เข้ าถึ ง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. ส่งเสริมการมี
อาชี พ เ พื่อสร้ า ง
ร า ย ไ ด้ แ ก่
ประชาชน 

3 .  ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาบุ ค ลากร
บริ การทางด้าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
 

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

5.  ส่ งเ สริ มการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะบบ เ ฝ้ า ร ะวั ง 
ควบคุมป้องกันโรค
เรื้อรัง โรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ า 
 

6. ส่ งเสริมการพัฒนาและสร้ างสนามกีฬาที่ มี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใต้การเห็น
คุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา 

8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบัน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
วิชาชีพสู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดต้ังหอกระจายข่าวประจ าต าบล และปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ช ารุด 
     2. โครงการจัดหาหนังสือและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
 3. โครงการจัดต้ังห้องสมุดประจ าต าบล 
 4. โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ของต าบล 
 5. โครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตต าบล 
 6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์เช่นรถตู้โดยสาร รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ 

     บรรทุก รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
7.  โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างส านักงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขุดสระน้ าขนาดใหญ่   
     เพื่อจัดท าแก้มลิงกักเก็บน้ า และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

 8.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
 9.  โครงการปรับปรุงอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อมส านักงาน 

10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน 
องค์กร 

 11.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 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)  
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
 ““ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 

 

พันธกิจ 

 ๑  พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสร้างงานสร้าง
รายได้  และการลงทุน  ที่
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุ มชน โครงส ร้างพื้นฐาน 
ระบบ สาธา ร ณูป โ ภค  ไ ด้
มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

๒ พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธร ร มชาติ 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 ถ่ิ น แ ล ะ เ พิ่ ม
ศั ก ยภ าพ ก าร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

๕ สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และชุมชน 
 

 
 

  

3.4แผนที่ยทุธศาสตร์ 

แบบ ยท .02 
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  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา 

 ๑ ประชาชนมีอาชีพมีการ
ส ร้ า ง ง า นที่ ก่ อ ให้ 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 วดล้ อมอย่ า ง
ยั่งยืน 

๔   ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจ 
ของเทศบาล 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร ์

 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 
ด้านความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  

แบบ ยท .02 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น วท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ             
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
ประชาชน 

๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาองค์ความรู้  ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทั้ งด้านการตลาดอย่า งมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวแ นวทา ง
การพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.  ส่ ง เส ริ มอนุ รั กษ์ ท านุ บ า รุ งศ าสนา
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

๖. ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความ มั่นคง 

8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แ น วท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 

๒. กา รพัฒนาศักยภาพชุ มชน เ พ่ือการ จัด การพลั ง งาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แ น วท า ง ก า ร
พัฒนา 

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

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แ นวท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวที
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

แบบ ยท .02 
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ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 
-ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-การเกษตร 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
*งานไฟฟ้าและถนน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
*งานก่อสรา้งโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

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

2 การพัฒนาสั งคมและ
คุณภาพชีวิต 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
-สร้างความเข็มแข็ง 
-ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

-แผนงานการศึกษา 
*งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
*งานบรกิารสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
*งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์
*งานสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
*งานสง่เสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็ง 
-แผนงานศาสนาวัฒนะธรรม
และนันทนาการ 
*งานกีฬาและนันทนาการ 
*งานศาสนาวัฒนะธรรม
ท้องถ่ิน 

-ส านักปลัดเทศบาล -อบจ.พะเยา 
-พมจ.พะเยา 
 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การเกษตร -แผนงานการเกษตร 
*งานส่งเสริมการเกษตร 

-ส านักปลัดเทศบาล -พัฒนาที่ดิน         
จ.พะเยา 
-เพาะพันธ์กล้าไม้ 
จ.พะเยา 

4 ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

-กา ร รั ก ษ าค ว า ม ส ง บ
ภายใน 

-แผ น ง า นบ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการักษาความสงบ
ภายใน 
*งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 

-ป้องกันฯ         
จ.พะเยา 

5 การบริหารจัดการ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 
 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
*งานคลัง 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
*งานไฟฟ้าและถนน 
-แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

-กรมส่งเสริมฯ 
-จ.พะเยา 
 

รวม 5  10 11 3 8 
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการ

เปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ

 การท่องเทีย่ว การค้าและการลงทุน

40         14,516,000    41      14,690,000    46    108,224,998  25   31,602,500    20   28,099,000    172  197,132,498

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า 
เพือ่ประชาชน

108       46,274,900    111    99,182,000    114  138,795,000  102  106,370,000  92   35,609,000    527  426,230,900

1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน

7           4,420,000      8        7,420,000      4      7,420,000       7      4,420,000      7     4,420,000      33    28,100,000

๑.๔  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิม่ศักยภาพ การประกอบ
อาชีพรวมทัง้ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล

21         325,000         21      325,000         21    325,000         21   325,000         21   325,000         105  1,625,000

รวม 176       65,535,900    181    121,617,000  185  254,764,998  155 142,717,500  140 68,453,000    837  653,088,398   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 78



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.ยุทธศำสตร์พัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำร
สำธำรณสุข ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก้าหนด
วาะรการพัฒนาเพือ่ให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9           210,000         9        210,000         9      210,000         9     210,000         9     210,000         45    1,050,000       

๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท้านุบ้ารุงศาสนา
ศิลปะวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

19         410,000         19      410,000         19    1,310,000      19   410,000         19   410,000         95    2,950,000       

๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ 
องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น

8 1510000 8 1510000 8 1520000 8 1,520,000      8 1,520,000      40    7,580,000       

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ เพือ่พัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น

34         7,301,000      34      7,650,100      57    8,865,800      55   8,215,800      55   8,215,800      235  40,248,500     

๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม

15         15,488,550    14      14,520,200    15    16,070,000    14   15,270,000    14   15,270,000    72    76,618,750     

๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน -        1,120,000      -     1,540,000      -   1,590,000       -   1,590,000      -  1,535,000      7,375,000       
๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวสัดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพือ่
สร้างหลักประกันความ มั่นคง

4           520,000         4        520,000         4      520,000         4     520,000         4     520,000         20    2,600,000       

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวติ ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน

1           20,000           1        20,000           1      20,000           1     20,000           1     20,000           5      100,000          

รวม 90         26,579,550    89      26,380,300    113  30,105,800    110 27,755,800    110 27,700,800    512  138,522,250   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๓  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

-                  

๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่
ความยั่งยืน

14                  875,000 15      925,000         21    4,325,000      17   3,425,000      16   3,025,000      83    12,575,000     

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือ่การจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธภิาพ

18         5,180,000      18      5,180,000      18    5,180,000      18   5,180,000      18   5,180,000      90    25,900,000     

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อปท. เพือ่การสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1           20,000           1        20,000           1      20,000           1     20,000           1     20,000           5      100,000          

รวม 33         6,075,000      34      6,125,000      40    9,525,000       36    8,625,000      35   8,225,000      178  38,575,000      

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 
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จ ำนวนโครงกำร 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
๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

5 180000 5 180000 6 280000 5 180,000         5 180,000         26    1,000,000       

4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน

7           160,000         7        160,000         7      160,000         7     160,000         7     160,000         35    800,000          

๔.3 เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

4           1,180,000      5        1,280,000      5      1,330,000      5     1,330,000      5     1,330,000      24    6,450,000       

๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4           851,000         5        1,051,000      7      1,591,000      5     1,051,000      5     1,051,000      26    5,595,000       
รวม 20 2371000 22 2671000 25 3361000 22 2,721,000      22 2,721,000      111  13845000

รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๕ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทีด่ีขององค์กรให้มีประสิทธภิำพ
๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล

9 1320000 10 2170000 15 3840000 10 1,570,000      10   1,570,000      54    10,470,000     

๕.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวที

เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
7           1,616,000      7        1,276,000      7      1,276,000      7     1,276,000      7     1,276,000      35    6,720,000       

๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ
บุคลากรเพือ่การบริหารจัดการทีดี่และมี
ประสิทธภิาพ

6           470,000         6        470,000         5      570,000         6     570,000         6     570,000         29    2,650,000       

๕.4  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างาน
และการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2           20,000           2        20,000           2      20,000           2     20,000           2     20,000           10    100,000          

รวม 24 3,426,000      25      3,936,000      29    5,706,000       25    3,436,000      25   3,436,000      128  19,940,000      
รวมทัง้สิ้น 343       103,987,450  351    160,729,300  392  303,462,798  348  185,255,300  332 110,535,800  1,766 863,970,648    

รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 
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2. บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมพัฒนาการท่องเที่ยว เชงิอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชมุชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 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       600,000       600,000       600,000       600,000       600,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ของต้าบลเปน็ที่รู้จักโดย
ทั่วกนั

1 แหง่       600,000       600,000       600,000       600,000       600,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดง
หนองหล่ม หมู่ที่ 8

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

1 แหง่       600,000       600,000       600,000       600,000       600,000  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

10         1,820,000         1,820,000         1,820,000         1,820,000         1,820,000

                 4                  4                  4                  4                  4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
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     120,000     120,000     120,000     120,000     120,000  จ้านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส้านักปลัด

3       320,000       320,000       320,000       320,000       320,000

                 2                  2                  2                  2                  2

ผลลพัธ์งบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผ 02 

ผ 02 

ผ 02 

หนา้ 85



๒.8   สง่เสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มทีักษะชวีิต ภายใตก้ารอยูร่่วมกันในประชาคมอาเซียน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
ภาษาองักฤษใหก้บั
ประชาชน บคุลากรภาครัฐ
 และเด็กนกัเรียน

เพื่อใหป้ระชาชน 
บคุลากรภาครัฐ และ
นกัเรียน มทีักษะชีวิต 
การอยูร่่วมกนัใน
ประชาคมอาเชียน

๑ ครั ง         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  1.จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ              
 2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

บคุลากรมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

ส้านักปลัด

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

1 1 1 1 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ผ 02 

ผ 02 หนา้ 86



แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

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

1 จัดตั งหอ กระจายข่าว
ประจ้าต้าบล

เพื่อประชาชนจะได้ทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

1 ครั ง  -       700,000  -  -  -  จา้นวนครั งที่ด้าเนินการ ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากขึ น

ส้านักปลัด

2 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้าหมูบ่า้น

เพื่อใหห้อ กระจายข่าวมี
สภาพใช้การได้ดี

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

ส้านักปลัด

3 จัดหาหนงัสือและที่อา่น
หนงัสือพิมพ์ประจ้าหมูบ่า้น

เพื่อใหม้ทีี่อา่นหนงัสือ
ประจ้าหมูบ่า้นเพิ่มขึ น

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

ส้านักปลัด

4 จัดตั งหอ้งสมุดประจ้าต้าบล เพื่อใหม้หีอ้งสมดุประจ้า
ต้าบลเพิ่มขึ น

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

ส้านักปลัด

5 จัดตั งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เพื่อประชาชนและศูนย์การ
เรียนรู้ของต้าบล

เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาส
รับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 
เทศบาล

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

ส้านักปลัด

6 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 
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๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา จัดหาวัสดุ 
อปุกรณ์  เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานในองค์กร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

วสัดุส้านักงาน วสัดุ
คอมพวิเตอร์ วสัดุงาน
บา้นงานครัว วสัดุ
ดับเพลิง วสัดุเคร่ือง
แต่งกาย วสัดุ
เชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
วสัดุไฟฟา้วทิย ุวสัดุ
อืน่ๆ

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  จา้นวนครั งที่จดัหา เทศบาลมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานที่มี  
ประสิทธภิาพเพิม่ขึ น

ส้านักปลัด

8 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

9 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

10 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 88



๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

11 ปรับปรุงรั วส้านกังาน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุงรั วบริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

ปรับปรุงรั วบริเวณ
โดยรอบส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหนอง
หล่ม

 -  -       350,000  -  -  จ้านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่มมี
ความสวยงามสะอาด
เรียบร้อย น่ามอง

ส้านักปลัด

12 ติดตั งปา้ยชือ่ซอย หมูบ่า้น เพือ่ติดตั งป้ายชือ่ซอย
หมูบ่้านในพื นที่ต้าบล
หนองหล่ม

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

แต่ละหมู่บา้นมีปา้ยบอกชื่อ
ซอย ท้าใหส้ามารถสิบ
ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

ส้านักปลัด

13 ปรับปรุงภมูทิัศนส้์านกังาน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
และในเขตเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหนองหล่มและในเขต
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
ให้มีความสะอาดและ
สวยงาม

ปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณพื นที่โดยรอบ
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหนองหล่มและ
ในเขตเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

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

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มีความสวยงามสะอาด
เรียบร้อย น่ามอง

ส้านักปลัด

13          750,000    1,600,000    3,270,000    1,000,000    1,000,000

                 6                  7                12                  7                  7

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อพบปะประชาชนและ
รับฟังแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ของประชาชน

ต้าบลหนองหล่ม         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

รองรับการบริการประชาชน
ใหม้ีคุณภาพและดียิง่ขึ น

ส้านักปลัด

2 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

3 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

4 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 90



๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

5 อดุหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคสาขาย่อยอ้าเภอ
ดอกค้าใต้

เพื่อติดตั งหมอ้แปลง
ไฟฟ้าและพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังาน

หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 3 เพส พร้อม
อุปกรณ์ติดตั ง

    350,000 - - - -  จ้านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

6 อดุหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคสาขาย่อยอ้าเภอ
ดอกค้าใต้

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

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองช่าง

7 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

8 อดุหนนุสเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่ออดุหนนุเหล่ากาชาด
และสนบัสนนุภารกจิของ
เหล่ากาดจังหวัด

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

ประชาชนได้รับการ
สงเคราะหจ์าก
สภากาชาดจังหวัด

ส้านักปลัด

9 โครงการอดุหนนุ 
หนว่ยงานอืน่ของจังหวัด
พะเยาที่ขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ

เพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

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

สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอืน่ในจังหวัด
พะเยา

ส้านักปลัด

9 1,616,000   1,276,000   1,276,000   1,276,000   1,276,000   

8 8 8 8 8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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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
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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           

๕.4  สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน6 6 5 6 6

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

1  โครงการส่งเสริมการจัดท้า
แผนและการจัดประชุม
ประชาคม

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้และความส้าคัญของ
แผนและมีส่วนร่วมในจดัท้า
แผนชุมชนและแผนหา้ปี

หมูท่ี่ 1 - 9         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

ประชาชนรู้ความส้าคัญของ
แผนชุมชนและมีส่วนร่วม
ในจดัท้าแผน

ส้านักปลัด

2  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

3 20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             

2 2 2 2 2

ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานคลัง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

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

1 จัดท ำและปรับปรุง ระบบ
พฒันำรำยได้และแผนที่ภำษี

เพือ่พฒันำกำรจัดเกบ็
รำยได้ของเทศบำล

ต ำบลหนองหล่ม   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จ ำนวนคร้ังที่ด ำเนินงำน กำรจดัเกบ็ภำษีมี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้

กองคลัง

2 เพิม่ประสิทธิภำพกำร
จัดเกบ็รำยได้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพใน
กำรจัดเกบ็รำยได้ของ
เทศบำล

ต ำบลหนองหล่ม   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  จ ำนวนคร้ังที่ด ำเนินงำน กำรจดัเกบ็ภำษีมี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้

กองคลัง

70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       

2 2 2 2 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.3 เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน

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

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
เคร่ือข่าย อปพร.

เพือ่ใหต้ าบลมีผู้ดูแลด้าน
การปอ้งกนัสาธารภัย

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

2 สนับสนุนวัสดุ  อปุกรณ์ใน
การปฏิบติังานของ อปพร.

เพือ่ใหผู้้ดูแลด้านการปอ้งกนั
สาธารณภัยมีอปุกรณ์ในการ
ปฏิบติัหน้าที่

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

3 โครงการปอ้งกนัและลด 
อบุติัเหตุอบุติัภัย และสา
ธารณภัย

เพือ่รักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บา้น

1 คร้ัง       30,000      30,000       30,000      30,000       30,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

4  โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิด
เคร่ือข่าย cctv พร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง

เพือ่เปน็การปอ้งกนัภัย 
และอาชญากรรมในพืน้ที่

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

5 โครงการติดต้ังกระจกโค้งมน เพือ่เปน็การปอ้งกนัอบุติัเหตุ
ในการจราจรของประชาชน

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

######## ######## ######## ######## ########

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 บรรเทาสาธารณภัย 
ช่วยเหลือความเดือดร้อน
ให้แกผู้่ประสบภัยพิบัติ สา
ธารณภัย

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เหตุต่าง ๆ เช่น วาตภัย 
อคัคีภัย  อทุกภัย ฯลฯ

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

ผู้ประสบภัยพบิติั
ได้รับการช่วยเหลือ
เบือ้งต้นได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั
สาธารณภัย

เพือ่เปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภัยที่
เกดิขึ้น

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

สามารถปฏิบติั
หน้าที่เมื่อเกดิภัย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

3 โครงการกอ่สร้างอาคารสูบ
น้ าป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภัย

เพือ่เปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภัยที่
เกดิขึ้น

ต าบลหนองหล่ม  -  -     440,000  -  -  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

สามารถปฏิบติั
หน้าที่เมื่อเกดิภัย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

4 หัวจา่ยน้ าประปาภายใน
หมูบ่้าน

เพือ่เปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภัยที่
เกดิขึ้น

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

สามารถปฏิบติั
หน้าที่เมื่อเกดิภัย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

5 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์      
อปพร. เทศบาลต าบลหนอง
ล่ม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ 
อปพร.เทศบาลต าบลหนอง
หล่มใหม้ีสภาพที่ดี

ศูนย์ อปพร.
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

 -  -     100,000  -  -  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

ศูนย์ อปพร.มีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่

ส านักปลัด

     550,000     750,000    1,290,000     750,000       750,000

2 4 5 4 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่  4  สรา้งคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

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

1 ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ในการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้การปฏิบติังาน

บุคลากรทางการศึกษา         26,000         26,000         26,000         26,000         26,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -      110,000      110,000      110,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         50,000         50,000         50,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         80,000         80,000         80,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ผ 02 
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -      100,000      100,000      100,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
หนังสือเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เพยีงพอได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         15,000         15,000         15,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
หนังสือเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เพยีงพอได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -           6,000           6,000           6,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
หนังสือเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เพยีงพอได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         10,000         10,000         10,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
หนังสือเรียน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เพยีงพอได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         11,000         11,000         11,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพยีงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         15,000         15,000         15,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพยีงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -           6,000           6,000           6,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพยีงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         10,000         10,000         10,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
อุปกรณ์เรียนการสอนที่
เพยีงพอได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         11,000         11,000         11,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่เพยีงพอ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         20,000         20,000         20,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่เพยีงพอ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -           8,000           8,000           8,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่เพยีงพอ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         15,000         15,000         15,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนที่เพยีงพอ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         20,000         20,000         20,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน ได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         28,000         28,000         28,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน ได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         11,000         11,000         11,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน ได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         20,000         20,000         20,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียน ได้รับ
การเตรียม
ความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

1 ศูนย์  -  -         25,000         25,000         25,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

เด็กมีทักษะและพฒันาการ
ด้านต่างๆที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

23 จัดหาเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ือง
เขียนและทุนการศึกษาใหแ้ก่
นักเรียน และเด็กเล็กที่ด้อย
โอกาสและยากจน

เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เด็ก
เล็กในด้านการศึกษา

๑ คร้ัง      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จ านวนสถานศึกษาที่
ต้องสนับสนุน

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทานอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณภาพ

ส านักปลัด

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ      150,000      150,000      150,000      150,000      150,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กศูนย์
ต้นแบบหนองหล่ม

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณภาพ

 1 ศูนย์ฯ      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

27 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

เพือ่เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณภาพ

1 ศูนย์ฯ      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

28 อาหารกลางวัน โรงเรียน
บา้นหนองหล่ม

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ีคุณภาพ

1 โรง      350,000      384,000      384,000      384,000      384,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

29 อาหารกลางวัน โรงเรียนบา้น
แม่พริก

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ีคุณภาพ

1 โรง      170,000      188,000      188,000      188,000      188,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

30 อาหารกลางวัน โรงเรียนบา้น
ใหม่

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ีคุณภาพ

1 โรง      350,000      460,000      460,000      460,000      460,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

31 อาหารกลางวัน โรงเรียน
บา้นปางงุ้น

เพือ่เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีม่ีคุณภาพ

1 โรง      240,000      276,000      276,000      276,000      276,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

32 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นใหม่เหนือ

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

1 ศูนย์      100,000      120,900      120,900      120,900      120,900  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

33 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย์         55,000         42,900         42,900         42,900         42,900  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

34 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กศูนย์ต้นแบบหนอง
หล่ม

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย์      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

35 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย์      100,000      105,300      100,000      100,000      100,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

36 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บา้นใหม่

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 โรง      170,000      224,250      224,250      224,250      224,250  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

37 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บา้นแม่พริก

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 โรง         85,000         91,650         91,650         91,650         91,650  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

38 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บา้นหนองหล่ม

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 โรง      170,000      193,050      193,050      193,050      193,050  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

39 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 โรง      120,000      142,350      142,350      142,350      142,350  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

40 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
บริการด้านสุขภาพใหแ้ก่
นักเรียนและเด็กเล็ก

เพื่อใหน้ักเรียน เด็กเล็กมี
การดูแลสุขภาพร่างกาย

๑ คร้ัง         40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพดีขึ้น ส านักปลัด

41 จดัหาอปุกรณ์สนามเด็กเล่น
ใหแ้กโ่รงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กเพือ่เสริมทกัษะ

เพื่อจดัหาอปุกรณ์สนาม
เด็กเล่นใหน้ักเรียนและ
เด็กเล็กในสถานศึกษา

1 คร้ัง      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาโรงเรียนและศูนย์ฯ
ทัง้ 6 ด้าน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาเพื่อเป็น
บุคลากรที่ดีต่อไป

ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

42  โครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปดิ
ภาคเรียน และสอนพเิศษ
ช่วงปดิภาคเรียนและเสาร์ - 
อาทติย์

เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์

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

เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

ส านักปลัด

43  โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในศูนย์เด็ก
เล็กใหม้ีสภาพดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม จ านวน
 4 ศูนย์

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

ศูนย์เด็กฯมีอาคารและ
สถานที่ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ส านักปลัด

44 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านสารสนเทศใหแ้ก่
ประชาชน

สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

หมู่ที่ 1 - 9 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ                     
   2.ร้อยละของระดับ
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

พฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยมีการค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่าย

ส านักปลัด

45  โครงการกอ่สร้าง/ปรับ   
ปรุงอาคารและสถานทีศู่นย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

เพือ่กอ่สร้าง/ปรับปรุง
อาคารและสถานที ่
ส่ิงแวดล้อมศูนย์ฯในต าบล
หนองหล่ม

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/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

เด็ก มีอาคารเรียนและ
สถานที่ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพฒันา

ส านักปลัด

46 กอ่สร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6

เพื่อกอ่สร้าง/ปรับปรุง
อาคารและสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น 

หมู่ที่ 6

 -  -      550,000  -  -  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

เด็ก มีสถานที่ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพฒันา

ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

47 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมี
สถานทีเ่ล่นแบบธรรมชาติ
และท ากจิกรรมต่างๆมีการ
เรียนรู้ทีดี่ขึ้น

1 แหง่  -  -      100,000  -  -  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

มีสถานที่ใหเ้ด็กๆได้เล่น-ได้
เรียนรู้กับธรรมชาติ

ส านักปลัด

48 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง     350,000     350,000     350,000     350,000     350,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

49 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่พริก

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง     170,000     170,000     170,000     170,000     170,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

50 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง     350,000     350,000     350,000     350,000     350,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

51 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านปางงุ้น

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง     240,000     240,000     240,000     240,000     240,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

ส านักปลัด

52  จดัสรรงบประมาณ
อดุหนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่

เพื่อเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ที่มีคุณภาพ

 1 โรง     170,000     170,000     170,000     170,000     170,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด
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๒.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

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

53 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นแม่พริก

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่
มีคุณภาพ

 1 โรง       85,000       85,000       85,000       85,000       85,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

54 จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่
มีคุณภาพ

 1 โรง     170,000     170,000     170,000     170,000     170,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

55  จดัสรรงบประมาณอดุหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นปางงุ้น

เพือ่เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่
มีคุณภาพ

 1 โรง     120,000     120,000     120,000     120,000     120,000  จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาโรงเรียน
และศูนย์ฯทัง้ 6 ด้าน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

56 ค่าใช้จา่ยส าหรับพฒันาผู้
ประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกดั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
พฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บุคลากรทางการศึกษา         70,000         70,000         70,000         70,000         70,000  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

57 ค่าใช้จา่ยในการอบรมสัมนา 
การจดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสภานศึกษา
ปฐมวัย ของ อปท.ตามกฏ
กระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
พฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

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

ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

58 โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
มีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 -         30,700         30,700         30,700         30,700  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน

สามารถจัดการเรียนรู้ด้วย
ส่ือการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

-ศพด.เล็กวัดไชย
มงคล 
-ศพด.บ้านหนอง
หล่ม 
-ศพด.ใหม่เหนือ 
-ศพด.บ้านปางงุ้น 
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7,301,000        7,650,100        8,865,800        8,215,800        8,215,800        

34 34 57 55 55
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

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

1 โครงการสร้างและขยาย
เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ท้องถิ่น

เพือ่ใหม้ีเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในต าบล

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

ต าบลหนองหล่มมี
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพื่อให้ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภคอาหารมีความรู้ใน
การประกอบอาหารให้มี
มาตรฐาน

1 คร้ัง      10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  2.ร้อยละของ
ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค
อาหารมีความรู้ในการ
ประกอบอาหารใหม้ี
มาตรฐาน

ส านักปลัด

3 โครงการตรวจสอบติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
ปลอดภัยและร้านค้า

เพือ่ใหอ้าหารของ
ผู้ประกอบการมีคุณภาพ 
 สะอาด  และปลอดภัย

1 คร้ัง        10,000       10,000      10,000      10,000      10,000  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  2.ร้อยละของ
ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาหารของผู้ประกอบการ
มีคุณภาพ  สะอาด  และ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

30,000    30,000   30,000  30,000  30,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

ผ 02 

ผ 02 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๓   การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

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

1 โครงการพฒันาเครือข่าย
สุขภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่

เพือ่พฒันาการด าเนินงานสุข
ภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่ใน
เขตภาคเหนือตอนบนรวม
กบัภาคีเครือข่าย

ต าบลหนองหล่ม      200,000     200,000    200,000    200,000    200,000  จ านวนแหล่งเรียนรู้
เกีย่วกบัสุขภาวะชุมชน

ต าบลหนองหล่มเกดิแหล่ง
เรียนรู้และพฒันางานสุข
ภาวะชุมชนของต าบล

ส านักปลัด

๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม 200,000            200,000         200,000         200,000         200,000         

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

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาเด็กต้ังครรภ์กอ่นวัย
อนัควร

เพือ่ใหค้รอบครัวได้แสดง
บทบาทหน้าที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็
คนดี

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

ครอบครัวได้แสดง
บทบาทหน้าที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็
คนดี

ส านักปลัด

       30,000       30,000      30,000      30,000      30,000

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 

หน้า 108



๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 โครงการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพือ่ลดจ านวนผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พืน้ที่

หมู่ที่ 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

เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม
โรค

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

หมู่ที่ 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

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพษิสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารรี

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกบัอนัตราย การ
ปอ้งกนัและควบคุมการแพร่
ระบายของโรคพษิสุนัขบา้

สุนัขและแมวในพืน้ที่
ต าบลหนองหล่ม 
ได้รับการควบคุมและ
ปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้

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

ในพื้นที่ต าบลหนองหล่ม
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

6 โครงการส ารวจข้อมูล จ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพษิสุนัขบา้

เพื่อส ารวจและขึน้ทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมวในเขต
ต าบลหนองหล่ม

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์งบประมาณ

หน้า 109



๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

เพื่อให้ผู้พิการมีสุขภาพที่
แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

9 การป้องกนัควบคุมโรค ระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ

หมู่ที่ 1 - 9        50,000       50,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนกจิกรรม สามารถควบคุมและระงับ
โรคติดต่อใหก้บัประชาชน
ได้

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

11  โครงการส่งเสริมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

 เพื่อให้สูงอายุได้มีการร่วม
กลุ่ม

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

ผู้อายุมีการร่วมกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

ส านักปลัด

12  โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้อาหารของมีคุณภาพ
  สะอาด  และปลอดภัย

หมู่ที่ 1 - 9        20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ                 
2.ร้อยละของระดับ
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาหารของรมีคุณภาพ  
สะอาด  และปลอดภัย

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า 110



๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

13 โครงการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

เพือ่ลดจ านวนผู้บริโภค
ยาสูบในพืน้ที่

หมู่ที่ 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

เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม
โรค

หมู่ที่ 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

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

16  โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายกลุ่มเยาวชน

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กกอ่นวัยเรียน
และผู้สูงอายุ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพช่องปากที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

18 โครงการระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิประจ าต าบลหนอง
หล่ม

เพือ่ใหบ้ริการประชาชน
ในพืน้ที่ได้รับบริการการ
แทพย์ฉกุเฉนิ

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

ประชาชนได้รับการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินรวดเร็ว

ส านักปลัด

19 การจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พงึพงิ

เพือ่ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพงึพงิ

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

ผู้สูงอายุที่มีภาวึงพงิได้รับ
การบริการดูและด้าน
สาธารณะสุข

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผ 02 
หน้า 111



๒.๖ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

20 โครงการอดุหนุน 
คณะกรรมการสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บา้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

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

อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ศักยภาพในการท างาน

ส านักปลัด

21 เงินอดุหนุนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
พษิสุนัขบา้ฯ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับอันตราย การ
ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบายของโรคพิษสุนัขบ้า

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

ประชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกบัอันตราย การ
ป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ระบายของโรคฯ

ส านักปลัด

22 ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิ
ในระยะยาว

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาวได้รับการ
ดูแล

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

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านักปลัด

    1,120,000   1,540,000   1,590,000   1,590,000   1,535,000

๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบจดัสวัสดิการกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างหลักประกันความ มั่นคง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 สมทบระบบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

เพือ่เปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมู่บา้น

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

ส านักปลัด

     150,000     150,000    150,000    150,000    150,000

                1               1               1               1               1

ผลลัพธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์งบประมาณ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผ 02 

ผ 02 
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แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยนื

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

1 ปรับปรุงและการจัดการ
ตลาดสดในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐาน

เพือ่ใหต้ลาดมีความ
สะอาดและอาหารมี
ความปลอดภัย

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

มีตลาดสดที่ได้
มาตรฐานเพิม่ขึ้น ๑ 
แหง่

ส านักปลัด

       50,000       50,000      50,000      50,000      50,000

๓.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 จัดหาถังขยะ เพือ่ใหห้มู่บา้นมีการ
จัดการด้านขยะอย่างถูกวิธี

หมู่ที่ 1 - 9        20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

ประชาชนมีการก าจดัขยะ
อย่างถูกวิธีและลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการขยะและ
บ าบดัน้ าเสียในชุมชน

เพือ่ใหห้มู่บา้นมีการ
จัดการด้านขยะและน้ า
เสียในชุมชนอย่างถูกวิธี

หมู่ที่ 1 - 9      250,000     250,000    250,000    250,000    250,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยและ
บ าบดัน้ าเสียอย่างถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนมีการก าจัด
ขยะและน้ าเสียอย่าง
ถูกวิธีและลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

3 โครงการขุดบอ่ขยะ เพือ่เปน็การจัดการด้าน
ขยะอย่างถูกวิธี

1 แหง่      100,000     100,000    100,000    100,000    100,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

มีพืน้ที่ในการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ
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๓.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

4 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการก าจัดขยะ

สร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนใหม้ีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปญัหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน

หมู่ที่ 1 - 9        20,000       20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

ประชาชน มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการล้อมร้ัวสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยต าบล

เพือ่ล้อมร้ัวบริเวณ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

2 บอ่      200,000     200,000    200,000    200,000    200,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ก าจดัขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

พืน้ที่ก าจัดขยะมูลฝอย
มีร้ัวล้อมรอบเพือ่
ปอ้งกนัการบกุรุก

ส านักปลัด

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

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

หน้า 114



หน้า 115



บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม

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

1 ส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาศด้วยวิถี
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ด ารงชีวิตอย่างประหยัด

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

เกษตรกรมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

ส านักปลัด

2 ฝึกอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ
 คนพกิาร ผู้ติดเชื้อ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เสริมสร้างอาชีพและ
กระจายรายได้

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

ผู้สูงอายุ คนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพใหแ้กส่ตรี 
ผู้สูงอายุ คนพกิารผู้ติดเชื้อ

เพือ่ใหส้ตรี ผู้สูงอายุ คน
พกิาร ผู้ติดเชื้อมีกจิกรรม

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

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ติด
เชื้อมีกจิกรรม

ส านักปลัด

4 จัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อปุกรณ์
หรือเคร่ืองช่วยเหลือผู้พกิาร

เพือ่ใหค้นพกิารได้รับ
ความสะดวกเพิม่ขึ้น

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

คนพกิารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 01 
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๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

5 จดัหาอุปกรณ์งบประมาณ
จดัซ้ือเคร่ืองนุง่ห่มกนัหนาว 
เพื่อแจกจา่ยแกป่ระชาชนที่
ยากจนในพื้นที่

เพือ่ช่วยเหลือผู้มีฐานะ
ยากจนที่ประสบภัยหนาว

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

ผู้ประสบภัยหนาว
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

6 สร้างที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ใหผู้้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย

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

ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงและ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

7 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความมัน่คงแข็งแรง
และปลอดภัย

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

ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงและ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

8 โครงการสายใยรักครอบครัว เพือ่ส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว

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

ประชาชนมีครอบครัว
ที่อบอุน่

ส านักปลัด

9 โครงการสนับสนุนคนดีใน
สังคม

เพือ่ส่งเสริมคนดีในสังคม หมู่ที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000       20,000       20,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

คนดีในสังคมได้รับการ
ยกย่อง

ส านักปลัด

10 ปรับปรุงศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลหนอง
หล่ม

เพือ่ปรับปรุงศูนย์ฯและ
จัดหาอปุกรณ์ของผู้สูงอายุ

หมู่ที่ 7         968,350  -      800,000  -  -  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ผู้สูงอายุมีศูนย์ฯ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

1,668,350    700,000      1,500,000 700,000   700,000   

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

ผ 01 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

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

1 ส่งเสริมส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้บริการสาธารณะผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เพือ่รองรับการบริการผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ

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

รองรับการบริการผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพและดีย่ิงขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
สาธารณะ

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชน

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

รองรับการบริการประชาชน
ให้มีคุณภาพและดีย่ิงขึน้

ส านักปลัด

100,000       100,000       200,000     100,000    100,000    

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

ผ 01 

หน้า 117



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานเคหะและชมุชน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาเมอืงและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

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

1 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ช่วงที่ 1 กวา้งเฉล่ีย  3.5
  ม. ยาว 10 ม. ช่วงที่ 2
 กวา้ง 4 ม. ยาว 165 ม.
  หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณ
บา้นนายกาย ต๊ะวงค์
รัตน์-นายทรงฤทธิ์ ณ 
ล าปาง จ านวน 1 สาย

        446,000         446,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว  
94 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
บริเวณบา้นนายเจริญ 
เผ่ากันทะ-บา้นนายไพร
บญุ เรือนสอน  พร้อม
วางท่อระบายน้ า

        168,000         168,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  175 ม.  หนา ๐.๑๕
 ม. บริเวณบ้านนาย
กาย ต๊ะวงรัตน-์นาย
ทรงฤทธิ์ ณ ล าปาง

        314,000         314,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

ผ 01 

หนา้ 118



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
4 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  247 ม.  หนา ๐.๑๕
 ม. บริเวณบ้านนาย
สินทิศ เผ่ากันทะ-นาย
วงค์ ทาจนิะ

        596,000         596,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  94 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. บริเวณบ้านบ้าน
นายเจริญ  เผ่ากันทะ
 – นายไพบุญ  เรือน
สอน

        168,000         168,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3.50  ม. 
ยาว  97 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. บริเวณบ้าน
นายไป่  เผ่ากันทะ  – 
นายสมนุข  นามจกัร์

        239,000         239,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

7 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  77 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. บริเวณบ้านวทิยา 
ทะลิ-บ้านนายวรากร 
ชอบจติ

        138,000         138,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  66 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. บริเวณบ้านนางบุผา
 ธรรมปัญญา-บ้าน
นายสายยนต์ ธรรม
ปัญญา  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

        162,000         162,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

หนา้ 119



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
9 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  66 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. บริเวณบ้านนายบุญ
สิงห์ เผ่ากันทะ-บ้าน
นางอินทร์ พินิจ

        118,000         118,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  19 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. บริเวณบ้านนาย
จนัทร์  วชิา-นายบุญ
ช่วย เผ่าแก้ว

          34,000           34,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

11 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  100 ม.  หนา ๐.๑๕
 ม. บริเวณบ้านนายยศ
 เผ่าดี-นายศรีวรรณ 
เผ่ากันทะ

        238,000         238,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ช่วงที่ 1 กวา้งเฉล่ีย  4
  ม. ยาว  67  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณ
บ้านนายค า พรมวชิัย
 -นายเอ็ม เรือนสอน 
ช่วงที่ 2 กวา้งเฉล่ีย 4
 ม. ยาว 245 ม. นาย
เอ็ม เรือนสอน - ดงหอ

        770,000         770,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

13 เสริมผิวทางแอลฟัล
ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

        800,000         800,000         800,000          800,000        800,000  1.ถนนลาดยางที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

หนา้ 120



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

14 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
เฉล่ีย  55 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. บริเวณสายบา้น
เจริญทรัพย์ บา้นนางไหน
 แซ่จ๋าว-บา้นนายถวลิ 
สุจริตนิกุล พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

        131,000         131,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

15 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
  375 ม.  หนา ๐.๑๕
 ม. บริเวณข้าง
โรงเรียนแม่พริก -นาย
บ่าย คนเก่ง

        807,000         807,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนน คสล หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  185 ม.  หนา ๐.๑๕
 ม. บริเวณบ้านนาย
สิงห์ จนัต๊ะวงค์-นาง
บัวหนุน ชมพู

        441,000         441,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  ๔  ม. ยาว
เฉล่ีย  ๑14 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณบ้าน
นายประกอบ 
ศูนยก์ลาง- บ้านนาย
ทัศน์ บัวนาค

        277,000         277,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3  ม. ยาว
เฉล่ีย  44 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณบ้าน
นายซ้อน เผ่ากันทะ  -
 บ้านนางแสงวน 
เผ่าต๊ะใจ

          80,000           80,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

หนา้ 121



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
19 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
เฉล่ีย  52 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณบ้าน
นายศรีมูล วฒิุศรี-บ้าน
นายพล คิดอ่าน

        128,000         128,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
เฉล่ีย  440 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณ
สะพานข้ามห้วยส้าน
บ้านสองแคว-หน้าป่า
สุสาน

     1,050,000      1,050,000       1,050,000       1,050,000     1,050,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

21 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
เฉล่ีย  66 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณบ้าน
นายบุญช่วย กันทะ
รักษา - นางศิริพร ทะลิ

        157,000         157,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

22 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
เฉล่ีย  184 ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.บริเวณบ้านสุ
พจน์ กิจเจริญชัย-นาย
สวงิ เผ่าดี พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า

        444,000         444,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

23 เสริมผิวทางแอสฟัล
ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  315 ม.  หนา ๐.15
 บริเวณสายทางเชื่อม
ทางหลวง 1251 -
โรงเรียนบ้านใหม่

        579,000         579,000         579,000          579,000        579,000  1.ถนน ลาดยางที่
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 122



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
24 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4  ม. ยาว
  82 ม.  หนา ๐.15 
บริเวณสายทางบ้าน
นายสายทรี อานุ - นาง
เสง่ียม ปิงยศ

        200,000         200,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

25 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย 4 ม.ยาว 
85 ม. บริเวณสาย
บ้านนางปิน้ ทะลิ-นาง
บัวผัด วนิเทอร์

        218,500         218,500  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

26 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  2.5 ม. 
ยาวเฉล่ีย  84 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.บริเวณ
บ้านนายสมชาติ บัว
นาค-นางกิ๊บภารินทร์ 
ฟ้าแลป

        125,000         125,000  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

27 ปรับปรุง ถนน  คสล.หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณสายบ้านนาย
ไมตรี จนัต๊ะ ยาว 100
 ม.

        250,000         250,000         250,000          250,000        250,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

28 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย  
65 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
บริเวณบา้นนายเฉ่งเฟอืย
แซ่เหล้ียว-นายเลาเลอ 
แซ่ลี จ านวน 1 สาย

        167,500         167,500  -  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

29 ปรับปรุง ถนน  คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

หมูท่ี่ 1 - 9         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 
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๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์

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

การเกษตร ในพื้นที่ต าบล
หนองหล่ม

เพื่อซ่อมแซม /ปรับปรุง 
ถนนในพื้นที่ใหใ้ช้งานได้ดี
ขึน้

ถนนการเกษตร
หมูท่ี่ 1 - 9

        270,000         300,000         300,000          300,000        300,000  1.จ านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม   
        2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

30 กอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1 แหง่      1,000,000      1,000,000       1,000,000       1,000,000     1,000,000  จ านวนโครงการที่
ได้รับการกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

31 ลงหนิคลุก เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม

ถนนถายในหมู่บา้น
และถนนการเกษตร
หมู่ที่ 1 - 9

        500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  จ านวนถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

32 จัดท าระบบผังเมือง ผัง
ชุมชน แผนที่ชุมชน

เพื่อใหชุ้มชนมรีะบผัง
เมอืงที่ดี

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

ท าใหเ้มอืงหรือชมุชนมี
ความสวยงาม 
เจริญเติบโตอยา่งมี
ระเบยีบแบบแผนและถกู
สุขลักษณะ 

กองช่าง

33 สนบัสนนุน้ ามนัเชือ้เพลิง
โครงการปรับปรุงถนน
ภายในต าบลและ
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
หนว่ยงานอืน่

เพื่อใหชุ้มชนมรีะบผัง
เมอืงที่ดี

1 คร้ัง         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนได้รับการปรับปรุง 
ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง   
อบจ.พะเยา

34 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ถนนลายยางแอลฟัลติกคอ
นกรีตต าบลหนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน
ในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9      1,000,000      1,000,000       1,000,000       1,000,000     1,000,000  จ านวนถนนได้รับการ
กอ่สร้าง/ปรับปรุง

ถนนได้รับการกอ่สร้าง/
ปรับปรุง ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองช่าง   
อบจ.พะเยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ต าบลหนองหล่ม
เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้ หมูท่ี่ 1 - 9         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  ร้อยละครัวเรือนที่มี

ไฟฟา้ใช้
ครัวเรือนมไีฟฟา้ใชเ้พิ่มขึ้น กองช่าง

36 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงกลางคืน

หมูท่ี่ 1 - 9         900,000         900,000         900,000          900,000        900,000  จ านวนหมู่บา้นได้รับ
การติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะใช้งานได้ดี
ทุกแหง่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง

37 ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงเวลากลางคืน

หมูท่ี่ 1 - 9         100,000         100,000         100,000          100,000        100,000  จ านวนหมู่บา้นได้รับ
การซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะใช้งานได้ดี
ทุกแหง่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง

38 ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย(์โซล่าเซล)

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

ครัวเรือนมไีฟฟา้ใชเ้พิ่มขึ้น กองช่าง

39 ราวร้ัวกัน้ถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

เทศบาล
ต าบลหนอง
หล่ม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
40 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.50 ม. ยาว 24
 ม. บริเวณบา้นนางจันทร์
  เผ่าดี เลขที่ 65 ถึง 
บา้นนางดี  บญุยืน เลขที่
 159 หมู่ที่ 1

 -  -           51,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

41 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 315
 ม.บริเวณบ้านนายฝาง  
เผ่าตัน เลขที่ 102 ถึง 
บ้านนายด ารงค์  การเร็ว 
เลขที่ 152 หมูท่ี่ 1 
จ านวน 3 ช่วง

 -  -         300,000          300,000        170,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

42 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 37
 ม.บริเวณบา้นนายณรงค์
  ทะลิ เลขที่ 8 ถึง บา้น
นางค า  เผ่ากันทะ เลขที่
 163 หมู่ที่ 1

 -  -           68,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

43 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
200 ม.บา้นนายราชัน 
แลวาฤทธิ์ เลขที่ 63 หมู่
ที่ 1 ต.หนองหล่ม ถึง ล า
เหมืองกลาง หมู่ที่ 8 ต.
บา้นปนิ

 -  -         340,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 126



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
44 ซ่อมแซมผิวถนน คสล   .

หมูท่ี่ 1
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
120 ม.บริเวณถนบา้น
นายสมพร มาตรา 
(ผญบ.หมู่ที่ 1)-สายทาง
ไป หมู่ที่ 2

 -  -         204,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

45 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

 -  -           50,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

46 กอ่สร้างราวเหล็กกัน้ถนน
ถนน คสล. สายหว้ยฮุง หมู่
ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยาว 45 ม..ถนนสาย
หว้ยฮุง หมู่ที่ 1 บริเวณ
บา้นนางฤทธิ์ เรือนสอน 
เลขที่ 195 ถึง บา้นนาย
เกตุ พนิิจ เลขที่ 25 หมู่
ที่ 1

 -  -         150,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

47 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
280 ม.บริเวณ บา้นนาย
เกตุ  พนิิจ เลขที่ 25 
หมู่ที่ 1 ถึง บา้นนาย
อภชิัย พนิิจ เลขที่ 160
 หมู่ที่ 1 จ านวน 3 ช่วง

 -  -         250,000          250,000        190,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

48 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
161 ม.บริเวณ บา้นนาย
เกตุ  พนิิจ เลขที่ 25 
หมู่ที่ 1 ถึง บา้นนาย
ประหยัด คอยชื่น เลขที่ 
180 หมู่ที่ 2

 -  -         390,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 127



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
49 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.50 ม. ยาว 80
 ม.บริเวณ บา้นนายประ
สิทธ ์ วชิา เลขที่ 26 ถึง
 บา้นนายดวงจันทร์  
วรรณพรม  เลขที่ 75 
หมู่ที่ 2

 -  -         171,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

50 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
105 ม.บริเวณ ถนน 
อบจ. สายบา้นใหม่ - 
บา้นถ้ า ถึง บา้นนาย
เทียบทอง  เรือนสอน 
เลขที่ 215/1 หมู่ที่ 2

 -  -         256,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

51 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 19
 ม.บริเวณ บา้นนายฟา้  
เผ่าต๊ะใจ เลขที่ 109 ถึง
 บา้นนายสุขเกต  เผ่า
จอน เลขที่ 108 หมู่ที่ 3

 -  -           34,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

52 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณสายทางบา้นนาง
อัมพวรรณ บญุเกษ- นาย
เถิง เผ่ากันทะ หมู่ที่ 3

 -  -         400,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

53 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
140 ม.บริเวณ บา้น
นายสม  ทะลิ เลขที่ 
157 ถึง บา้นนายลูน  
โพธรรม เลขที่ 184 หมู่
ที่ 4

 -  -         342,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 128



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
54 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 81
 ม.บริเวณ บา้นนายสนั่น 
 ไชโส เลขที่ 167 ถึง 
บา้นนายตา  อัมพธุ 
เลขที่ 126 หมู่ที่ 4

 -  -         150,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

55 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
123 ม.บริเวณ บา้นนาย
โซ่ง  แซ่ท้าว  เลขที่ 
285 ถึง บา้นนายชาติ  
แซ่เล้า หมู่ที่ 5

 -  -         300,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

56 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
130 ม.บริเวณ บา้นนาย
เอกชัย  จารุภคเลิศ เลขที่
 386 ถึง บา้นนายชาติ 
 แซ่เล้า หมู่ที่ 5

 -  -         317,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

57 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 64
 ม.บริเวณ ถนน ทาง
หลวงมายเลข 1251 ถึง
 บา้นนายประภาส  แซ่
ท้าว เลขที่ 375 หมู่ที่ 5

 -  -         155,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

58 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 90
 ม.บริเวณ บา้นนาย
ประภาส  แซ่ท้าว เลขที่ 
375 ถึง บา้นนายเล่า  
แซ่ซ้ง เลขที่ 399 หมู่ที่ 5

 -  -         219,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 129



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
59 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
113 ม.บริเวณ ถนน 
ทางหลวงมายเลข 1251
 ถึง บา้นนางนภาพร  
ไพรวลัย์รุ่งอรุณ เลขที่ 
358 หมู่ที่ 5

 -  -         275,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,150 ม. สายบริเวณ
บา้นบา้นนายพยนต์  
เรือแก้ว  เลขที่ 217 
หมู่ที่ 8 ถึง สวนบา้น
นายค า อัมพธุ หมู่ที่ 5

 -  -         500,000  -  -  1.ถนน ลุกรัง.ที่
ปรับปรุง   2.ร้อยละ
ของความพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

61 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3.50  ม. 
ยาว  39 ม.  หนา ๐.15
 บริเวณสายทางบา้น
นายจรัญ ค าใจ - นางบวั
ตอง ฟา้แลบ

 -           83,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

62 กอ่สร้างถนน  คสล.หมูท่ี่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้งเฉล่ีย 3.50 ม.ยาว
 29 ม. บริเวณสายบา้น
นายนพ เปรมพล  - นาง
สมคิด เผ่ากันทะ

 -           61,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

63 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
148 ม.บริเวณ บา้นนาย
ไสว  อินต๊ะนาม ถึง บา้น
นายพงษศั์กด์ิ  วฒิุศรี 
หมู่ที่ 6

 -  -         366,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 130



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
64 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
345 ม.บริเวณ บา้น
นายหมั่นงาน  เผ่าตัน 
เลขที่ 201 ถึง บา้นนาย
สมพร  ศูนย์กลาง เลขที่
 259 หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 
บริเวณบา้นนายหมั่นงาน
  เผ่าตัน เลขที่ 201 ถึง
 บา้นนางจ าเนียร บวันาค
 ช่วงที่ 2 บริเวณบา้น
นางจ าเนียร บวันาค ถึง 
บา้นนายประกอบ 
ศูนย์กลาง เลขที่ 259 
หมู่ที่ 6

 -  -         421,500          421,500  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

65 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 1.50 ม. ยาว 
257 ม.บริเวณบา้นนาย
บญุช่วย นามสุข  ถึง 
บา้นนายแหน้น นันตา 
เลขที่ 109 หมู่ที่ 7

 -  -         540,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

66 ซ่อมแซมถนน คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
450 ม.บริเวณบา้นนาย
ก้อนแก้ว เผ่ากันทะ 
เลขที่ 138  ถึง บา้น
นายแหน้น นันตา เลขที่
 109 หมู่ที่ 7

 -  -         500,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการที่

หนา้ 131



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
67 ซ่อมแซมถนน คสล.หมูท่ี่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00ม. ยาว 120
 ม.บริเวณบา้นนายชิน 
เผ่าต๊ะใจ เลขที่ 115  ถึง
 บา้นนายดวงดี พนิิจ 
เลขที่ 101 หมู่ที่ 7

 -  -         250,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

68 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม
ลงท่อระบายน้ าหมูท่ี่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
110 ม.สายบริเวณ ดง
หอสาธารณะฯ ถึง บา้น
นายพยนต์  เรือแก้ว  
เลขที่ 217 หมู่ที่ 8

 -  -         273,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

69 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 3.50 ม. ยาว 63
 ม.บริเวณ บา้นนายนิกร 
 จันต๊ะวงค์ เลขที่ 210 
ถึง บา้นนายสม  อัมพธุ 
เลขที่ 113 หมู่ที่ 8

 -  -         138,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

70 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 60
 ม.บริเวณ บา้นนายจ่าน
เฟอืย  พรสกุลพทิักษ ์
เลขที่ 17 ถึง บา้นนาย
เล่าแก้ว  แซ่ต้ัง เลขที่ 
22 หมู่ที่ 9

 -  -         149,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

71 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 13 
 ม.บริเวณบา้นนายอุ้งเปา
 แซ่จ๋าว เลขที่ 9 ถึงบา้น
นายเกาฟนิ แซ่ฟง้ เลขที่
 55 หมู่ที่ 9

 -  -           31,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

ผลลพัธ์งบประมาณ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

หนา้ 132



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
72 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 ของการ
วางแผนการกอ่สร้างที่
เปน็ระบบมีล าดับ
ขัน้ตอนในการ
ด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างมีความ
แข็งแรงคงทน

กองช่าง/
งานไฟฟ้า
และถนน

   14,516,000    14,690,000    15,669,500       9,150,500     8,539,000

                 43                  42                   46                   18                 18

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

หนา้ 133



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
1 กอ่สร้างพนงั คสล. เพื่อกนั

น้ ากดัเซาะตล่ิง หมู่ที่ 5
เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หมูท่ี่ 5         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  จ านวนโครงการที่

กอ่สร้าง
ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

2 ซ่อมแซมตล่ิงกัน้น้ าห้วยร่อง
ช้างพร้อมขุดลอก หมูท่ี่ 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง กวา้งเฉล่ีย 12 ม. ลึก
เฉล่ีย 2 ม. ยาว 300

 ม.

        208,000  -  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

3 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง/
ท านบ ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หมูท่ี่ 1 - 9         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

4 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงล า
ห้วยแปม

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

5 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงล า
ห้วยแปม

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง สูง 1.40 ม. ยาว 18 
ม.บริเวณท่อเหล่ียม
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

        193,000         193,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

6 เรียงหินยาแนวป้องกันน้ ากัน
เซาะตล่ิง

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง หมูท่ี่ 1 -9         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล.ล าห้วยร่องสัก หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. แบบช่อง
เดียว

        200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

8 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ล า
ห้วยแม่พุง หมูท่ี่ 9

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. แบบช่อง
เดียว จ านวน 3 จดุ

        200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

9 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยส้าน หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสวนนายนันท์
 ทองค า  หมู่ที่ 6 
ขนาด 1.80 x 1.80
 ชนิด 3 ช่อง

        331,000         331,000         331,000          331,000        331,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ที่ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 134



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
10 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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

11 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

12 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยฮุง หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสะพานเชื่อม
ระหวา่งหมู่ที่ 7 -หมู่ที่
 2 ขนาด 2.40 x 
2.40 ชนิด 2 ช่องทาง

        406,000         406,000         406,000          406,000        406,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

13 กอ่สร้างฝาย/ท านบกัน้น้ า เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า หมูท่ี่ 1 - 9 500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

14 กอ่สร้างฝายชลอน้ า
ผสมผสานแบบกระสอบ
ทราย

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า หมูท่ี่ 1 - 9 500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

15 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม. กวา้ง 9
 ม. บริเวณที่นานาง
หน าแกว้ ปงิยศ

147,000        147,000        - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

16 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

17 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 
หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 2.00 ม. 
บริเวณสวนนายหล้า
 พนิิจ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 135



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
18 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 

หมูท่ี่ 2
เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า   สูง 2.00 ม. 

บริเวณหว้ยฮุง 1 แหง่
500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่

ได้รับการพฒันา
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

19 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

20 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

21 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

22 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

23 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

24 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 136



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
25 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
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

26 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

27 กอ่สร้างท านบท่อน้ าล้น
หว้ยหนองหล่ม หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.50 ม. 
บริเวณบา้นนายพนม
 อมัพธุ

339,000        339,000        500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

28 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

29 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
ที่นานายผล เผ่ากนัทะ

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

30 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
สวนนายส าราญ 
จนัทร์ต๊ะวงค์

- - 500,000        - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

31 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

32 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

33 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยผา
ช่อ หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
บา้นไซโลนางโสภา 
ทะลิ

459,000        459,000        - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์

หนา้ 137



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
34 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยผา

ช่อ หมูท่ี่ 5
เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ

หว้ยผาช่อ จ านวน 4
 แหง่

500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

35 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

36 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

37 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ตะวนัตกสะพาน
บา้นนายชาญ ทะลิ

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

38 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.บริเวณ
ล าหว้ยร่องช้าง

500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

39 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยส้าน
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม.  บริเวณ
ที่นายสมศักด์ิ บัวนาค

- - 300,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

40 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยส้าน
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 2.00 ม.  บริเวณ
ล าห้วยส้าน

500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

41 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.60 ม. 
บริเวณดงหอสองแคว

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

42 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า  สูง 1.20 ม. 
บริเวณที่นาย
ประเสริฐ บวันาค

- - 300,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์งบประมาณ 

หนา้ 138



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
43 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
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

44 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

45 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

46 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

47 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

48 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

49 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุ
งดงน้ าจ า หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.50 ม. บริเวณ
ที่นายศรีเหล่ียน เผ่า
กนัทะ

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

50 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแปม
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. บริเวณ
นายศรีหมุด การเร็ว

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

51 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 

หนา้ 139



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
52 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
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

53 กอ่สร้างฝายกัน้น้ า/ท านบ
กัน้น้ าหว้ยหอ หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.50 ม.           
 1 แหง่

254,000        254,000        254,000        254,000         254,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

54 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยหอ
 หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.20 ม.           
 บริเวณล าหว้ยหอ

426,000        426,000        426,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

55 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

56 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ร่วมจิต หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม.       
 1 แหง่

205,000        205,000        205,000        205,000         205,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

57 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยแม่
พุง หมูท่ี่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.00 ม. 
บริเวณล าห้วยแม่พุง

500,000        500,000        500,000        500,000         500,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

58 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

59 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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

60 กอ่สร้างท านบท่อน้ าล้น
หว้ยกา้งปลา หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.60 ม. บริเวณ
หว้ยกา้งปลาบา้น
สองแคว (ดงหอ)

365,000        365,000        365,000        365,000         365,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

61 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ย
กา้งปลา หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 1.20 ม. บริเวณ
นายประเสริฐ บวันาค

192,000        192,000        192,000        192,000         192,000        จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์

หนา้ 140



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
62 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยฮุง 

หมูท่ี่ 7
เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า สูง 2.50 ม. บริเวณ

นางขาว  พนิิจ
- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่

กอ่สร้าง
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

63 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.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

64 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.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

65 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุดและ
ใหม้นี้ าที่สะอาด

ระบบประปา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 -
 9

        200,000         200,000         200,000          200,000        200,000 1.ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีน้ าอุปโภคบริโภค
อยา่งทั่วถึง    2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

66 เป่าล้างบ่อบาดาล ทดสอบ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อบาดาล

เพื่อใหม้นี้ าที่สะอาด หมูท่ี่ 1 - 9           66,000           66,000           66,000            66,000          66,000  1.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาที่
สะอาดใช้

กองช่าง

67 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย
หอวังมัจฉา หมูท่ี่ 8

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ กวา้ง 3.00 ม. สูง 
1.00 ม.

                5,900  -  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

68 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย
ฝาย หมูท่ี่ 5

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.บริเวณ
หนองเอีย้ง-ทุ่งโทรก

 -  -               50,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

หนา้ 141



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
69 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย

จ าป่าแหย่ง หมูท่ี่ 4
เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.บริเวณ

ล าหว้ยจ าปา่แหยง่
 -  -         100,000  -  -  จ านวนโครงการที่

กอ่สร้าง
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

70 ก่อสร้างประตูระบายน้ าห้วย
ฮุง หมูท่ี่ 2

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ สูง 1.00 ม.บริเวณ
ปา่น าพุ

 -  -         100,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

71 ก่อสร้างประตูน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมู่ที่ 1 - 9               50,000               50,000               50,000                50,000              50,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

72 กอ่สร้างถังพักน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
อย่างเพียงพอ

๑  แห่ง         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้เพิม่ขึ้น 2.
ร้อยละของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้นมีน้ า
ใช้ตลอดปี

กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
195 ม. บริเวณบ้านนาง
หน าแกว้ ปิงยศ- นางค าปัน

        657,000         657,000         657,000          657,000        657,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น 2.
ร้อยละของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
110 ม.บริเวณบ้านนางดา 
 เผ่ากนัทะ  -  นางเป็ง เผ่า
กนัทะ

        371,000         371,000         371,000          371,000        371,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

75 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
303 ม.บริเวณบ้านนาย
วงค์ ทาจินะ – นางสายฝน
 ลินเฮาท์

     1,021,000      1,021,000       1,021,000       1,021,000     1,021,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

76 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
142 ม.บริเวณบ้านนาง
กลัยา การเร็ว - นายศรี 
สุขสุวรรณ

        511,000         511,000         511,000          511,000        511,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

77 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
195 ม. บริเวณบ้านนาย
ด าเนิน วรรณวัตร - นายปิง
 อนิต๊ะนา

        450,000         450,000         450,000          450,000        450,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หนา้ 142



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 3
เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณบ้านนายเจริญ พินิจ
 - นายส าราญ เทสมุทร์

        250,000         250,000         250,000          250,000        250,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

79 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 
ยาว 161 ม.บริเวณ
บ้านนางกาบ มั่งมูล - 
หน้าบ้านนายไมตรี 
จนัต๊ะ

        543,000         543,000         543,000          543,000        543,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

80 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 146 ม.บริเวณ
บ้านนายรังสรรค์ -
นายณรงค์-นายกฤษดา
 เผ่าต๊ะใจ

        504,000         504,000         504,000          504,000        504,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าดาดคอนกรีต 
คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 196 ม.บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

        177,000         177,000         177,000          177,000        177,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

82 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าดาดคอนกรีต 
คสล. หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 196 ม.บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

        177,000         177,000         177,000          177,000        177,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

83 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณช่วงที่ 1.บา้นนาง
เสง่ียม -นางอารี ก. 0.5
 ม. ยาว 109 ฒ.ช่วงที่ 
2.แยก รร.บา้นใหม่-นาง
เสง่ียม ก.0.5 ม. ยาว 
135 ม.

        486,000         486,000         486,000          486,000        486,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 143



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 7
เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

บริเวณบ้านข้างตลาด
สดบ้านใหม่ไชยมงคล 
กวา้ง 0.50 ม. ยาว 
38 ม.

        137,000         137,000         137,000          137,000        137,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

85 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

กวา้ง 0.30 ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 202
 เมตร บริเวณบ้าน
นายประสงค์ ทะลิ-รร.
บ้านหนองหล่ม

        439,000  -  -  -  -  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึน้ 2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

86 กอ่สร้างรางระบายน้ าใน
หมูบ่า้น

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9         400,000         400,000         400,000          400,000        400,000  1.รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึ้น 2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

87 ปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าฝายกัน้น้ า ทบนบกัน้น้ า
 ท่อลอดเหล่ียม

เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้
ดี และสามารถกกัเกบ็น้ า
มปีริมาณมากขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9         400,000         400,000         400,000          400,000        400,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

88 ปรับปรุงคลองส่งน้ าหว้ยหอ
 หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

หว้ยหอเชื่อมหว้ยปาง
 หมู่ที่ 4 กวา้ง 2.20
 ม.ยาว     116 ม.

        188,000         188,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

89 ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีตห้วยแม่ฮ่าง หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

ยาว 500 ม.         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

90 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่         200,000  -  -  -  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น  2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าบาดาลใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 144



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
91 กอ่สร้างท่อน้ าล้น เพื่อกกัเกบ็น้ า หมูท่ี่ 1 - 9         150,000         150,000         150,000          150,000        150,000  จ านวนโครงการที่

กอ่สร้าง
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

92 วางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

93 กอ่สร้าง และปรับปรุงดาด
คอนกรีต

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9         100,000         100,000         100,000          100,000        100,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

94 ขุดสระน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมูท่ี่ 1 - 9         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

95 ขยายเขตประปาหมูบ่้าน เพือ่ขยายเขตประปาหมู่บา้น
ใหม้ีน้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

ขยายเขตประปา 
หมูท่ี่ 1 - 9

        500,000         500,000         500,000          500,000        500,000 1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ  2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

96 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

97 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่         200,000         200,000         200,000          200,000        200,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

งบประมาณ ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 145



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 6
เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -         200,000  -  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

99 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -  -          200,000  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

100 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

1 แหง่  -  -  -  -        200,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

101 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9         100,000         100,000         100,000          100,000        100,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

102 ธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบ
เติมน้ าใต้ดิน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ระบบเติมน้ าใต้
ดินหมูท่ี่ 1 - 9

 -         500,000         500,000          500,000        500,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

103 ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงท่อกรุบอ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9         500,000         500,000         500,000          500,000        500,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ่ายขาดเงินสะสม 2563 
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หอต าบลหนองหล่ม
เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปา เพื่อใหม้นี้ า
ที่สะอาดและเพียงพอ

ปรับปรุงระบบ
กรองประปาดงหอ
หนองหล่ม หมูท่ี่ 8

     200,000  -  -  -     500,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึ้น          2.
ร้อยละของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองชา่ง

105 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมูท่ี่ 9

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

หมูท่ี่  9  -  -  -    1,000,000  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึ้น          2.
ร้อยละของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองชา่ง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรม
ส่งเสริมฯ

106 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมูท่ี่ 6

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปา
บาดาล ตามแบบ
ประปา 1 แห่ง

 -  -   1,786,000  -  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึ้น    2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองชา่ง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรม
ส่งเสริมฯ

107 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมูท่ี่ 7

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปา
บาดาล 1 แห่ง

 -  -  -  -   1,000,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช้เพิม่ขึน้   
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

ทต.หนอง
หล่มกรม
ทรัพยากรน้ า
 กรม
ส่งเสริมฯ

108 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมูท่ี่ 5

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปา
บาดาล 1 แห่ง

 -  -  -     1,000,000  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มี
น้ าประปาใช้เพิม่ขึน้   
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

ทต.หนอง
หล่มกรม
ทรัพยากรน้ า
 กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
109 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

กองชา่ง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรม
ส่งเสริมฯ

110 วางท่อระบายน้ า พร้อมบอ่
พัก ข้างเทศบาลต าบล
หนองหล่ม หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ
พักขา้ง ส านักงานเทศบาลฯ
 ขยายต่อช่วงที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ หมู่ที่ 1

 -  -  -          400,000  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง/

กองช่าง

111 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กอ่สร้างท านบกั้นน้ า (ขา้ม
ได้) เสริมจากตัวเดิม พร้อม
ขดุลอก บริเวณบ้านนาง
หล้า จิตมโนน เลขที่ 96 
หมู่ที่ 1

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

112 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 1

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว
 153 ม.  ม.บริเวณบ้าน
นายหลาน สานทอง เลขที่
 86 ถงึ บ้านนายหลี เผ่าดี 
เลขที่ 154 หมู่ที่ 1

 -  -         459,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

113 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล
หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และเพิ่มทางน้ า
ใหส้ะดวก

ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
ยาว 125 ม.  มบริเวณ
บา้นนางก้ า เงินเย็น 
เลขที่ 171 ถึงบา้นนาย
อุทัย มหามิตร เลขที่ 33
 หมู่ที่ 3

 -  -         271,000  -  -  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้
   2.ร้อยละของความ
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

114 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40  ม. ยาว
 150  ม.บริเวณถนน 
1251 หมู่ที่ 3 ถงึ บ้าน
นายสมคิด เผ่ากนัทะ หมู่ที่
 4

 -  -         325,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

หนา้ 148



๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
115 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

 หมูท่ี่ 3
เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว
 187 ม.บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 ถงึ 
บ้านนายทน สุวรรณศรี 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 3

 -  -         405,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

116 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว
 214 ม.บริเวณบ้านนาย
จันทร์ศรี ปิงยศ เลขที่... ถงึ
 บ้านนายเถงิ เผ่ากนัทะ 
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3

 -  -         424,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

117 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40  ม. ยาว
 160 ม.บริเวณ บ้านนาย
เชน เผ่ากนัทะ ถงึ บ้าน
นายศรีมุด เผ่ากนัทะ เลขที่
 161 หมู่ที่ 3

 -  -         347,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

118 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบอ่พัก หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบ้านป่าสุสานหนอง
หล่ม หมู่ที่ 4

- - 300,000        -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

119 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบ้านนายประจวบ 
จันต๊ะวงค์ ขนาดสันกว้าง 
9.50 เมตร สูง 2.00 
เมตร หมู่ที่ 5

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

120 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบ้านนายแป้น จิต
จักร์ ขนาดสันกว้าง 12.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที่
 5

- - 470,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

121 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าหว้ยร่อง
ช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบ้านนางลา มณีโชค
 ขนาดสันกว้าง 13.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที่
 5

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ผลลพัธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

หนา้ 149



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

 หมูท่ี่ 5
เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณที่นานางเกี ยง การ

เร็ว ขนาดสันกว้าง 10.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที่
 5

- - 400,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

123 ขุดลอกหว้ยปา่หยาบนอก 
หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า บริเวณบ้านนายประเสริฐ ธิ
ยนัต์ ถงึ สวนนางค าปัน 
การเร็ว  ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร  ลึก 3 เมตร หมู่ที่ 5

- - 500,000        - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

124 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล.ห้วยแม่ต  า หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. ม.แบบช่อง
เดียว

 -  -         200,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล.ห้วยปาง หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 8.00 ม. สูง 
1.50 ม. ม.แบบช่อง
เดียว

 -  -         173,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

126 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
บริเวณบ้านนายรังสรรค์ , 
บ้านนายณรงค์ ค าจันทร์ 
ถงึ บ้านกฤษด  เผ่าต๊ะใจ 
หมู่ที่ 6

 -  -         500,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

127 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขา หมูท่ี่ 6

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุดและ
ใหม้ใีช้อปุโภคและบริโภค

หมูท่ี่ 6 - -         200,000 - - 1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ    2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

หนา้ 150



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน ผ 01
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)
128 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

 หมูท่ี่ 7 ถึง หมูท่ี่ 3
เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว
 255  ม.บริเวณบ้านนาย
แหน้น นันตา ถงึ บ้าน
เรวัฒน์ จันต๊ะ

- -         553,000 - -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

129 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว
 110 ม.บริเวณบ้านนาง
อมัพรรณ บุยเกตุ เลขที่ 
109 ถงึ บ้านนางศศิวรรณ
 ฟองค า เลขที่ 156 หมู่ที่ 7

- -         238,000 - -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

130 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว
208  ม.บริเวณบ้านนายสุ
รพล เผ่ากนัทะ เลขที่ 154
 ถงึ บ้านนางแสงเวียน เผ่า
กนัทะ เลขที่ 111 หมู่ที่ 7

 -  -         451,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

131 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 หมูท่ี่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

 ขนาดกว้าง0.40  ม. ยาว
342   ม.บริเวณบ้านนาย
ด า เผ่าดี เลขที่ 118 ถงึ 
บ้านนายแหน้น นันตา 
เลขที่ 109 หมู่ที่ 7

 -  -         742,000  -  -  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

   28,521,900    27,887,000    44,375,000     28,855,000   27,955,000

               89                85                115                   77                 77

ผลลพัธ์ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
หนา้ 151



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื

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

1 สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติ

เพือ่ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ดงหนองหล่ม เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปรับปรุง
สวนสาธารณะดง
หอหนองหล่ม   
หมูท่ี่ 8

 -  -           800,000  -  -  ร้อยละของประชาชน
มีส่วนรวมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีสวนหยอ่ม/
สวนสาธารณะส าหรับท า
กจิกรรมพกัผ่อนหยอ่นใจ

ส านักปลัด

2 ปรับปรุงสวนสาธารณะดง
หอหนองหล่ม

เพือ่ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ดงหนองหล่ม

ปรับปรุง
สวนสาธารณะดง
หอหนองหล่ม   
หมูท่ี่ 8

 -  -           200,000  -  -  ร้อยละของประชาชน
มีส่วนรวมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีสวนหยอ่ม/
สวนสาธารณะส าหรับท า
กจิกรรมพกัผ่อนหยอ่นใจ

ส านักปลัด

3 กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่  ลานจอดรถ 
สภาพแวดล้อม ฌาปน
สภานต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

        500,000         500,000         500,000          600,000        600,000  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

4 กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมบอ่พักฌาปนสถาน
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

 -  -  -          400,000  -  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

5 กอ่สร้าง/ปรับปรุงเมรุเผา
ศพฌาปนสภานต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเปน็การกอ่สร้าง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

 -  -       2,000,000       2,000,000     2,000,000  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

6 ปรับปรุงทางเดินฌาปน
สถานต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

 -  -  -          750,000  -  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ งบประมาณ 

ผ 01 

ผ 01 
หนา้ 152



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 500,000       500,000       2,500,000     3,000,000     2,600,000    

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

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

        500,000         500,000         500,000          500,000        500,000

                   1                    1                     1                     1                   1

ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ผ 01 

หนา้ 153



หนา้ 154



บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสร้างความเข็มแข็ง

แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

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

1   โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    20,000    20,000     20,000     20,000     20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเชือกร่ม
ด้ิน

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
พกิารเย็บปกัประดิษฐ์

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บ
เส้ือผ้า

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 

ผ 01 ผ 01 

หน้า 154



๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

7 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใกแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าน้ ายา
อเนกประสงค์

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสาน
กระเปา๋/ตระกร้า

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

10 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหมอเมือง เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม
หมอเมืองในต าบล

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

11 ส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การเกษตรและ
อตุสาหกรรมพืน้บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ

1 คร้ัง       50,000      50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ ส านักปลัด

12 ส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม
หรือองค์กรต่างๆ ในต าบล

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มต่างๆ 
ในต าบล

1 คร้ัง       50,000      50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

กลุ่มต่างๆ หรือองค์กร
ในต าบลได้รับการส่งเสริม

ส านักปลัด

13 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าไม้
กวาด

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

14 ส่งเสริมการปลูกพชื
เศรษฐกจิ

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง    10,000    10,000     10,000     10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

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

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

1 ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ด ารงชีวิตอย่างประหยัด

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

เกษตรกรมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ต าบลหนองหล่ม

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
น าแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

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

ประชาชนสามารถลด
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการออม บคุคล 
กลุ่มองค์กร

เพือ่ส่งเสริมการออม
ทรัพย์เพือ่ใช้เปน็ทุนใน
การประกอบอาชีพ

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

ปลูกฝังคุณธรรมในด้านการ
ประหยัด ความซ่ือสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงแก่
สมาชกิ และเยาวชน

ส านักปลัด

4 ให้ความรู้การจดัท าบัญชี
ครัวเรือน

เพือ่ใหค้รัวเรือนทุก
ครัวเรือนในเขตจังหวัดได้
ใช้เปน็ข้อมูลค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

9 หมู่บา้น      10,000     10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การอบรมและส่งเสริม

ได้ใช้เปน็ข้อมูล
ประกอบการแกไ้ขปญัหา
ของหมู่บา้น/ชุมชน

ส านักปลัด

    110,000    110,000     110,000     110,000     110,000

               4               4                4                4                4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 
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๒.๓   การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 ส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบล
หนองหล่ม

เพือ่การพฒันากจิกรรม
สตรี

หมู่ที่ 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
เจา้อยู่หวัเพือ่การด ารงชีวิต
และพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุล

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

ประชาชนได้เรียนรู้
และน้อมน าแนวทาง
พระราชด าริมาปรับใช้
กบัวิถีชีวิต

ส านักปลัด

3 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

เพือ่สร้างสรรค์แผ่นดินไทยใหเ้ปน็
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพือ่ถวาย
เปน็ราชสัการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช โดย
เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
,โครงการบวร (บา้น วัด 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

เพือ่ใหป้ระชาชน 
นักเรียน/นักศึกษา ส่วน
ราชการ เกดิจิตส านึกการ
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
วัตถุประสงค์

ส านักปลัด

    110,000    110,000     120,000     120,000     120,000

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 

หน้า 157



๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม                4               4                4                4                4

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

1 โครงการท้องถิ่นเพือ่น้อง เพือ่ใหเ้ด็กมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและเปน็คนดีใน
สังคม

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

เด็กมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและโตขึ้น
เปน็คนดีของสังคม

ส านักปลัด

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

เพือ่ใหสั้งคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปญัหา
ในพืน้ที่อย่างย่ังยืน

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

สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปญัหาในพืน้ที่อย่าง
ย่ังยืน

ส านักปลัด

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

๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความ มั่นคง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 โครงการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจน

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

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

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน

ส านักปลัด

      50,000      50,000       50,000       50,000       50,000

               1               1                1                1                1

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์

งบประมาณ 

งบประมาณ 
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แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยนื

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

1 สนับสนุนหมู่บา้นโครงการ
บา้นเมืองน่าอยู่เชิดชู
คุณธรรม

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนใหน้่าอยู่

หมู่ที่ 1 - 9       45,000      45,000       45,000       45,000       45,000  จ านนวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุน

ต าบลหนองหล่มเปน็
ชุมชนน่าอยู่เชิดชู
คุณธรรม

ส านักปลัด

45,000            45,000           45,000            45,000            45,000            

1 1 1 1 1

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ละเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

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

1  โครงการสร้างความ
สมานฉนัท์ การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ 
และสร้างความเข็มแข็ง

เพือ่เปน็การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

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

เป็นการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ

ส านักปลัด

2 จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม
ประจ าต าบล

เพือ่เปน็ศูนย์อ านวยความ
เปน็ธรรมใหแ้กป่ระชาชน

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

เปน็ศูนย์อ านวยความเปน็
ธรรมใหแ้กป่ระชาชน

ส านักปลัด

3 ใหค้วามรู้แก ่เยาวชน  
ประชาชน ผู้น าชุมชนใน
เร่ืองการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพือ่ให ้เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้
เกีย่วกบัการเมืองมากขึ้น

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

เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกบัการเมือง
ในทางที่ถูกต้องมากขึ้น

ส านักปลัด

4 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล
หนองหล่ม

เพือ่เปน็ศูนย์ไกล่เกล่ีย
ข้อพพิาทและอ านวยการ
ชวยเหลือกฏหมายแก่
ประชาชน

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

เปน็ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ
พพิาทแกป่ระชาชนและ
อ านวยการช่วยเหลือ
กฎหมายแกป่ระชาชน

ส านักปลัด

80,000            80,000           80,000            80,000            80,000            

4 4 4 4 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
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๔.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด กจิกรรม
ส่งเสริมบ าบดัฟืน้ฟแูละ
ส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้ก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

เพือ่ใหชุ้มชนปลอดจาก
ยาเสพติด

หมู่ที่ 1 - 9       40,000      40,000       40,000       40,000       40,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

2 โครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

เพือ่ใหชุ้มชนปลอดจาก
ยาเสพติด

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

3 โครงการจัดหาน้ ายาตรวจ
สารเสพติดในปสัสาวะ

เพือ่ใหชุ้มชนปลอดจาก
ยาเสพติด

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

เพือ่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มผู้ติดยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

5 สนับสนุนการบ าบดัฟืน้ฟผูู้
ติดยาเสพติด

เพือ่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพ

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มผู้ติดยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

6 ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด
 To be number one

เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมจ้ด
ค่ายเยาวชนต้านยาเสพ
ติดTo be number one

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม เยาวชนมีทักษะการเรียนรู้
ด้านยาเสพติด,ส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์แกเ่ยาวฃน

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

7 โครงการหมู่บา้นเอาชนะยา
เสพติดอย่างย่ังยืนเพือ่
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว

เพือ่ใหห้มู่บา้นเปน็
หมู่บา้นที่ปลอดยาเสพติด

หมู่ที่ 1 - 9       20,000      20,000       20,000       20,000       20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

ส านักปลัด/
งานป้องกนั

160,000          160,000        160,000          160,000          160,000          

7 7 7 7 7

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

1 ส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองหล่ม

เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมของ
สภาวัฒนธรรม

1 แห่ง         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม

สภาวัฒนธรรมมีการจดั
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล เพือ่เปน็การสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมต าบล  
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ใหม้ีเอกลักษณ์มีการ
ถ่ายทอดสู่เยาวชนและ
ประชาชน

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานพธีิทาง
ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ

เพือ่เปน็การส่งเสริมการจดั
งานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งานพธีิทางศาสนา 
งานพระราชพธีิ

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ผ 02 
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๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

4 โครงการส่งเสริมวัดพฒันา
วัดตัวอย่าง  หนึ่งต าบล
หนึ่งวัด

เพือ่พฒันาวัดใหเ้ปน็ศูนย์รวม
จติใจของประชาชน

1 แห่ง         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วัดได้รับการพฒันาให้
เปน็วัดตัวอย่าง

ส านักปลัด

5 โครงการจดังานวันปิยะ
มหาราช

เพือ่เทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

1 แห่ง         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

ส านักปลัด

6 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

เพือ่เปน็การสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

7 โครงการจัดกจิกรรมวันชาติ
ไทย

เพือ่เปน็การสร้างความ
สมัครสมานสามัคดีของ
คนไทย

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

ประชาชนและคนไทยทั้ง
ชาติมีความสมัครสมาน
สามัคดี

ส านักปลัด

8 โครงการจดักจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

เพือ่เทิดทูนพระเกยีรติคุณ
ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
 พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปหีลวง

1 แห่ง         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส านักปลัด

9  โครงการจัดงานวัน
สักการะเจ้าพอ่ค าปวน

เพือ่เปน็การสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

1 แห่ง       100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ
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๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

10  โครงการจัดกจิกรรมวัน
เข้าพรรษา

เพือ่เปน็การสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ

เพือ่พฒันากจิกรรม
ผู้สูงอายุ

หมู่ที่ 1 - 9         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ผู้สูงอายุได้มีกจิกรรม
ร่วมกนั

ส านักปลัด

12 โครงการเข้าวัดปฏิบติัธรรม เพือ่ส่งเสริมการปฏิบติั
ธรรม

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

ประชาชนในต าบลได้
เข้าร่วมฝึกปฏิบติัธรรม

ส านักปลัด

13 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง

เพื่อเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชนเผ่าม้ง

เผ่าม้ง หมูท่ี่ 5           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญัญาชนเผ่ามีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

14 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าเมีย่น

เพื่อเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชนเผ่าเมีย่น

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญัญาชนเผ่ามีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
"ค่ายเยาวชนต้นกล้าสร้าง
ค่านิยม 12 ประการ"

เพือ่กระตุ้นการปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผ่านกระบวนการขับเคล่ือน
สร้างภูมิคุ้มกนัใหก้บัชุมชน
ของตนเอง

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

เด็กและเยาวชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปขยาย
ผลในพืน้ที่ของตนเอง

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จงัหวัด
พะเยา       
ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ
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๒.๒ การอนุรักษ์ส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

15 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัวัคซีน
วัฒนธรรม "ค่านิยม 12 
ประการ"

เพือ่พฒันาองค์ความรู้เพิม่
ทักษะและเร่งสร้างความ
ตระหนักเกีย่วกบัค่านิยมหลัก
 12 ประการ เด็ก เยาวชน 
ในพืน้ที่ชุมชนของตนเอง 
สังคมแวดล้อมส่วนรวม

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

เด็กและเยาวชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปขยาย
ผลในพืน้ที่ของตนเอง

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จงัหวัด
พะเยา       
ส านักปลัด

16 โครงการวันท้องถิน่ไทย เพือ่เปน็การร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ร.5 ที่
ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม จดัต้ัง"สุขาภิบาล
ท่าฉลอม" อนัเปน็จดุเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการ
ปกคครองในระบอบบ
ประชาธิปไตย

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

บคุลากร ทต.หนองหล่ม
ได้ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ร.5
 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม จดัต้ัง 
"สุขาภิบาลท่าฉลอม" อนั
เปน็จดุเร่ิมต้นของการ
กระจายอ านาจการ
ปกคครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

17 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พชัร
สุธาพมิลลักษณ พระบรม
ราชินี

เพือ่เทิดทูนพระเกยีรติ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พชัรสุธาพมิล
ลักษณ พระบรมราชินี

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

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชนิี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า 165



๒.๒ การอนุรักษ์ส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

18 โครงการวันเทศบาล เพือ่ใหคณะผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานและลูกจางของ
เทศบาลฯ เหน็ถึงความ
ส าคัญของวันดังกลาว และ
ตระหนักถึงหนาที่ของ
เทศบาลในการอ านวยประโย
ชนใหแกทองถิ่น
และสาธารณชน

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

คณะผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางเทศบาลฯ เหน็
ถึงความส าคัญและ
ตระหนักถึง หนาที่ของ
เทศบาลในการอ านวยประ
โยชนแกทองถิ่นและ
สาธารณชน

ส านักปลัด

19 โครงการจดักจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
 รัชกาลที่ 10

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว รัฐกาลที่ 10

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

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10

ส านักปลัด

20 ปรับปรุงศาลาศาลเจ้าพอ่
ค าปวน

เพื่อเป็นการปรับปรุงศาล
เจา้พ่อค าปวนให้มีสภาพที่
สวยงามและมีสภาพคงทน
ภาวรและเป็นสภานที่สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ของประชาชนต าบลหนอง
หล่มสืบไป

ปรับปรุงศาลาศาล
เจา้พ่อค าปวน หมูท่ี่
 8

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

410,000     410,000     1,310,000  410,000     410,000     
19 19 19 19 19

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ

หน้า 166



๒.๓   การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 สนับสนุนกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน(วันเด็กแหง่ชาติ)

จัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริม
และพฒันาด้านจิตใจ
สังคมและสติปญัญา

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

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พฒันาเพือ่เปน็บคุลากรที่
ดีต่อไป

ส านักปลัด

2 การแข่งขันกฬีานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ร่วม
แข่งขันกฬีาเพือ่สุขภาพ

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

ประชาชนหนัมาเล่นกฬีา
เพือ่สุขภาพมากขึ้น

ส านักปลัด

3 กอ่สร้างสนามกฬีาในต าบล เพือ่ใหม้ีสนามกฬีาใน
การออกก าลังกาย

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

ประชาชนมีสนามกีฬาและหันมา
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึน้

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การเล่นดนตรีและจัดหา
อปุกรณ์กฬีา

เพือ่ใหป้ระชาชนสนใจในการ
ออกก าลังกาย / เล่นดนตรี 
เพิม่ขึ้น

หมู่ที่ 1 - 9         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ประชาชนมีอปุกรณ์
การออกก าลังกายและ
เล่นกฬีาเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

หน้า 167



บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานเกษตร

แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

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

1 ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองหล่ม

เพือ่เพิม่รายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง      25,000       25,000      25,000       25,000      25,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน เกษตรกรและประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการผลิตส่ือและ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ทางวิชาการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรใหแ้ก่
ประชาชนและเกษตร

เพือ่ใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ด้านการเกษตร
เพิม่ขึ้น

หมู่ที่ 1 - 9    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมีการพฒันาใน
การผลิตพชืผลทางการ
เกษตรเพิม่มากขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการตลาดสีเขียว เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

1 คร้ัง    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการเกษตรกรรมย่ังยืน เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 

ผ 02 
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แผนงานเกษตร 65,000           65,000            65,000           65,000            65,000           

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 4 4 4 4
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ผ 01
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
และบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพษิ

เพือ่ลดต้นทุนการผลิต
แกเ่กษตรกรและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
บริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร

๑ คร้ัง     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการท าปุย๋หมัก
ชีวภาพปุย๋อนิทรีย์

เพือ่เพิม่รายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการปลูกพชื
สมุนไพรไทย

เพือ่ส่งเสริมการปลูกพชื
ที่ปลอดสารพษิ

หมูท่ี่ 1 - 9     10,000      10,000     10,000      10,000     10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม ประชาชนมีพชืที่ปลอด
สารพษิไว้บริโภค

ส านักปลัด

4 โครงการแกษตรเพือ่
อาหารกลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน

4 ศูนย์/4 โรง     20,000      20,000     20,000      20,000     20,000  จ านวนศูนย์ฯ/โรงเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน

ส านักปลัด

5 โครงการอาหารปลอดภัย
เกษตรอนิทรีย์

เกษตรกรและประชาชน
มีความปลอดภัยจาก
การบริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร

เกษตรกรใน
พืน้ที่ต าบล
หนองหล่ม

    50,000      50,000     50,000      50,000     50,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม ประชาชนมีอาหาร
ปลอดสารพษิไว้บริโภค

ส านักปลัด

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

              5                5               5                5               5

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 

หน้า 169



แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ 01
๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยนื

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

1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เศรษฐกจิ

เพือ่เพิม่รายได้ใหแ้ก่
เกษตร

๑ คร้ัง      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

เกษตรกรและประชาชนมี
แหล่งเงินทุนเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการปอ้งกนัก าจัด
วัชพชืและศัตรูพชืโดยไม่ใช้
สารเคมี

ปอ้งกนัและก าจัดศัตรูพชื ๑ คร้ัง      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

สามารถก าจดัและปอ้งกนั
ศัตรูพชื

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมเมล็ดพนัธ์ุข้าว เพือ่สร้างรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น ส านักปลัด

4 ปลูกปา่ไม้และฟืน้ฟปูา่ไม้
เส่ือมโทรม

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมไถกลบลดการเผา
ตอซังข้าว

เพือ่ปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมการพฒันาและ
ฟืน้ฟ ูคุณภาพของที่ดิน
และการใช้ที่ดินใหเ้กดิ
ประโยชน์

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู้เร่ืองการฟืน้ฟู
คุณภาพของดิน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ดินได้รับการปรับปรุง
ผลิตผลทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 

หน้า 170



๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยนื
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

7 ส่งเสริมการท าปุย๋พชืสดใน
พืน้ที่การเกษตร

เพือ่ปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุย๋หมัก ปุย๋
ชีวภาพในชุมชนลดการใช้
สารเคมี

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความ
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

เกษตรกรมีความปลอดภัย
จากการใช้สารเคมี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้าน ดิน น้ า ปา่ อากาศ

หมู่ที่ 1 - 9      50,000       50,000      50,000       50,000      50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

10  โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ าและซ่อมแซมฝาย
ต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)

เพือ่ใหเ้กษตรมีแหล่งน้ า
เพือ่ท าการเกษตร

หมู่ที่ 1 - 9      50,000       50,000      50,000       50,000      50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพือ่
ท าการเกษตรและสร้าง
ความชุ่มชื้นใหป้า่ไม้

ส านักปลัด

11 โครงการพฒันากลุ่ม
ประชาชนเพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(รสทป. ทสม,เยาวชน)

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑ แหง่      50,000       50,000      50,000       50,000      50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

12 โครงการอนุรักษ์พนัธ์ุกรรม
พชืและพนัธ์สัตว์พืน้บา้น

เพือ่อนุรักษ์พนัธ์ุกรรม
พชืและพนัธ์สัตว์ในเขต
พืน้ที่ต าบลหนองหล่ม

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

มีพนัธ์ุกรรมพชืและ
พนัธ์สัตว์ไม่สญพนัธ์

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยนื
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

13 โครงการปลูกปา่ทดแทน เพื่อปลูกป่าทดแทนพื้นที่
บ่อขยะและเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

หมู่ที่ 5  -       50,000      50,000       50,000      50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

14 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
และพันธ์สัตว์ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองหล่ม

สวนสาธารณะ
ดงหอหนองหล่ม
 หมู่ที่ 8

 -  -    200,000  -  -  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้เรียนรู้
พนัธ์ุกรรมพชื

ส านักปลัด

15 โครงการกอ่สร้างซุ้มประวัติ
เฉลิมพระเกยีติฯ
สวนสาธารณะดงหอหนอง
หล่ม

เพื่อแสดงประวัติสวนสา
ธารณดงหอหนองหล่มใน
การเฉลิมพระเกยีรติฯ
และพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

สวนสาธารณะ
ดงหอหนองหล่ม
 หมู่ที่ 8

 -  -    200,000  -  -  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้เรียน
ศึกษาเรียนรู้ประวัติ
ของสวนสาธารณะดง
หอ

ส านักปลัด

    330,000      380,000     780,000      380,000     380,000

            12              13             15              13             13

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์

หน้า 172



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมี ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 โครงการเปล่ียนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน LED

เพือ่ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมู่ที่ 1 - 9      30,000       30,000      30,000       30,000      30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟา้ใน
ชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองการประหยัดพลังงาน
ในชุมชน

เพือ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช้พลังงานให้
เปน็ผู้รู้คุณค่าใช้อย่างคุ้มค่า
และเกดิประโยชน์สูงสุด

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟา้ใน
ชุมชน

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมเยาวชน
ใหค้วามรู้ในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พลังงานและใช้พลังงาน
ทดแทน

เพือ่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองเกีย่วกบั
พลังงานใหก้บัเยาวชน

หมู่ที่ 1 - 9      30,000       30,000      30,000       30,000      30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงาน

เยาวชนมีความรู้ด้าน
พลังงาน

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานสูบน้ าในชุมชน

เพือ่ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมู่ที่ 1 - 9      30,000       30,000      30,000       30,000      30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย
ไฟฟา้

ส านักปลัด

5 โครงการ solar sell สูบน้ า
เพือ่การเกษตร/ประปา
หมู่บา้น

เพือ่ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมู่ที่ 1 - 9    500,000     500,000    500,000     500,000    500,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงาน

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ย
และประยุกษ์ใช้พลังงาน
ทดแทนเพือ่การเกษตร
และการจดัการทรัพยากร
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 

หน้า 173



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมี ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

6 โครงการไฟกิง่สาธารณะ 
LED

เพือ่ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมู่ที่ 1 - 9      50,000       50,000      50,000       50,000      50,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟา้ใน
ชุมชน

ส านักปลัด

7 โครงการเตาเผาศพไร้มลพษิ เพือ่ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมู่ที่ 8   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟา้ใน
ชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (แกลบ)

เพือ่น าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็
พลังงานเชื้อเพลิง

หมู่ที่ 1 - 9      30,000       30,000      30,000       30,000      30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (ฟนื)

เพือ่น าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็
พลังงานเชื้อเพลิง

หมู่ที่ 1 - 9      30,000       30,000      30,000       30,000      30,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาปิง้ย่างไร้ควัน
ประสิทธิภาพสูง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพการ
ผลิต และการประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงาน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยู่
ในท้องถิ่นใหเ้กดิ
ประโยชน์ในการ
ประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิง

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 

หน้า 174



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมี ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

11 โครงการส่งเสริมการผลิต
กา๊ซชีวภาพในครัวเรือน
(เศษอาหาร,มูลสัตว์)

เพือ่ส่งเสริมการผลิตการ
ใช้กา๊ซชีวภาพในชุมชน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ลดรายจา่ยในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จา่ยด้าน
กา๊ซหุงต้ม LPG ที่ใช้ใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมการใช้
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ลดรายจา่ยในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จา่ยด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ส านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร (แบบต้ัง - แบบนอน)

เพือ่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้ตะบนัน้ า

เพือ่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

15 โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน เพือ่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หมู่ที่ 1 - 9   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ 
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมี ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

16 โครงการฝึกอบรมวิทยากร
ตัวคูณ ด้านพลังงานประจ า
ต าบล(เปล่ียนความคิด)

เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ี
ความรู้ด้านพลังงานแก่
ประชาชน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอย่างคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

ส านักปลัด

17 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
การอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน

เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ให้
นักเรียน ประชาชนใน
ชุมชน กอ่เกดิความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอย่างคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

ส านักปลัด

18 โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบั
พลังงานในสถานศึกษา วัด
 ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล

เพือ่ประชาสัมพนัธ์ด้าน
พลังงานและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพลังงาน
ใหแ้กชุ่มชนและท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของประชาชนมีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอย่างคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

ส านักปลัด

    5,180,000      5,180,000     5,180,000      5,180,000     5,180,000

18 18 18 18 18

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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๓.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 โครงการปอ้งกนัควบคุมไฟ
ปา่และหมอกควัน

เพือ่ปอ้งกนัผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนจากไฟปา่
และหมอกควัน

หมู่ที่ 1 - 9      20,000       20,000      20,000       20,000      20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่ปอ้งกนัไฟปา่
และหมอกควัน

ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิมลพษิ
ในอากาศ

ส านักปลัด

     20,000       20,000      20,000       20,000      20,000

              1                1               1                1               1

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม

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

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จัดสรรงบประมาณ
เปน็เบีย้ยังชีพใหผู้้สูงอายุ
แบบขั้นบนัได

หมู่ที่ 1 - 9    8,217,600    8,217,600   9,200,000   9,200,000    9,200,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มีการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพือ่จ่ายเปน็ค่ายังชีพ
ใหแ้กผู้่มีสิทธิรับเบีย้ยัง
ชีพความพกิารในต าบล
หนองหล่มเปน็รายเดือน

หมู่ที่ 1 - 9    5,232,600    5,232,600   5,000,000   5,000,000    5,000,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มีการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพือ่จ่ายเปน็สงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

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

มีการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

   13,750,200    13,750,200   14,500,000   14,500,000    14,500,000

                 3                  3                 3                 3                  3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

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

ต าบลหนองหล่ม   300,000   300,000  300,000  300,000   300,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประสบภัยพบิติัได้รับ
การช่วยเหลือเบือ้งต้นได้
ทันท่วงที

ส านักปลัด

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

เพือ่จา่ยเปน็ ค่าตอบแทนเงิน
รางวัลน าจบัแกเ่จา้พนักงาน

เจ้าพนักงานน าจับ       1,000       1,000      1,000      1,000       1,000  จ านวนคร้ังที่จา่ยเปน็
ค่าตอบแทน

ท าใหเ้จ้าพนักงานมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบติั
หน้าที่

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

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

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

1 เงินสมทบประกนัสังคม เพือ่จา่ยสมทบประกนัสังคม
พนักงานจา้งเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

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

พนักงานจ้างไได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

2 ทุนการศึกษา เพือ่จา่ยเปน็ค่าทุนการศึกษา
พนักงานเทศบาล/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กตามโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กบัมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต

๑ คร้ัง      45,000      45,000     45,000      45,000      45,000  จ านวนบคุลากรที่
ได้รับทุนการศึกษา

บคุลากรมีความรู้
ความสามารถและสามารถน า
ความรู้มาพฒันาองค์กร

ส านักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพือ่จา่ยสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

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

พนักงานจ้างไได้รับการ
บริการด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

เพือ่จา่ยเปน็ค่ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

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
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์งบประมาณ 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

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

5 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

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

สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

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

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
ได้รับการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน

ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองหล่ม

เพือ่จา่ยเปน็ค่าสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลสุเทพ โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
ด้านสุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

    850,000     850,000    858,000     858,000     858,000

               6                6               6               6                6

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกจิการท่องเที่ยวและการลงทุน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก 

เข้าสู่พืน้ที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้า้ห้วยฮุง 
เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 
เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน เชื่อม หมู่ที่ 1,2,7 
ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที่ 4,6 ต.บ้านถ้้า อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน
คลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 3,655.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.20 ม.

 -  -           5,794,498  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
เข้าสู่พืน้ที่การเกษตร สายเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 1251 เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.
บ้านปิน เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่
ที่ 4 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
1,618.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตร สายเหมืองกลาง หมู่ที่ 1  ต.
หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที่ 4,6 ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 932.00 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  -         2,288,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

4 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตร สาย เหล่าดงห้วยฮุง  หมู่ที่ 7 
 ต.หนองหล่ม เชื่อม  ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน
คลุก ขนาดกว้าง 3.50.00
 ม.  ยาว1,200.00 ม.  
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

5 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก
 สาย ทุ่งกุม หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที่
 9 ต.บ้านปิน  อ .ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,058.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

1 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ผ 02/1 
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๑.๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกจิการท่องเที่ยวและการลงทุน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
6 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุก

เข้าสู่พืน้ที่การเกษตร สาย ผาช่อ หมู่ที่ 5      
 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.บ้านปิน        
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน
คลุก จ้านวน 2 ช่วงๆละ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,058.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จ้าป่าแหย่ง หมู่ที่ 4,5,8 บ้านท่านคร ต.หนอง
หล่ม เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 
 เชื่อม  หมู่ที่ 9   ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 5.41 กิโลเมตร  ช่วงที่
 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1.1 
กม.      ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
ม. ยาว 1.00 กม.   ช่วงที่
 3 กว้าง 4 ม. ยาว 1.00 
กม.    ช่วงที่ 4 กว้าง 4 ม.
 ยาว 0.76 กม.     ช่วงที่ 
5 กว้าง 4 ม. ยาว 1.55 
กม.

-

          2,310,000           2,100,000         2,100,000         4,860,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสพลัติกคอนกรีต
ทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม 
เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 
เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านปิน ต.หนองหล่ม  อ.ดอก
ค้าใต้   จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสพัลติกคอนกรีตขนาด
กว้าง 6 เมตร  ยาว 11.64
 กิโลเมตร   ช่วงที่ 1 กว้าง
 6ม. ยาว 1.54 กม.   
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 
2.00 กม.    ช่วงที่ 3 กว้าง
 6 ม. ยาว 2.3 กม.      
ช่วงที่ 4 กว้าง 6 ม. ยาว 
2.3 กม.      ช่วงที่ 5 กว้าง
 6 ม. ยาว 3.5 กม.

-

          7,440,000           4,830,000         4,830,000         7,350,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

9 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่นเข้า
สู่พืน้ที่การเกษตร สายร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต้าบล
หนองหล่ม  เชื่อม หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านปิน 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวดัพะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

 ขนาดกวา้ง 
4.๐๐ เมตร ยาวรวม 
2,455.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น 
สายผาช่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ม.9 ต.
บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรัง จ้านวน 2 ช่วงๆละ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,995.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกจิการท่องเที่ยวและการลงทุน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
11 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ทางหลวง

หมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1            
ต.หนองหล่ม-หมู่ที่ 5ต.
บ้านปิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8-
หมู่ที่ 5  ต.หนองหล่ม

 -  -           1,900,000  -  -  ร้อยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/อบจ.
พะเยา

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสพลัติกคอนกรีต
ทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม 
เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 
เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านปิน ต.หนองหล่ม  อ.ดอก
ค้าใต้   จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสพัลติกคอนกรีตขนาด
กว้าง 6 เมตร  ยาว 11.64
 กิโลเมตร   ช่วงที่ 1 กว้าง
 6ม. ยาว 1.54 กม.   
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 
2.00 กม.    ช่วงที่ 3 กว้าง
 6 ม. ยาว 2.3 กม.      
ช่วงที่ 4 กว้าง 6 ม. ยาว 
2.3 กม.      ช่วงที่ 5 กว้าง
 6 ม. ยาว 3.5 กม.

 -           7,440,000           4,830,000         4,830,000         7,350,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

13 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายทางเข้าอ่างเก็บน้า้ร่องช้าง
 หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1.665 กม.  1 สาย หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -           2,765,000  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

14 โครงการปรับปรุงถนนพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายทางเข้าอ่างเก็บน้า้ห้วยฮุง 
หมู่ที่ 2,7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3.655 กม.   1 สาย หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -           6,070,000  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 ต.หนองหล่มเชื่อม หมู่ที่ 4,6 ต.บ้านปิน 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4 ม.    ยาว  
932 ม. 1 สาย

 -  -           2,291,000  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

16 โครงการก่อสร้างถนนแอสพลัติกคอนกรีตสาย
ผาช่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม - ต.บ้านปิน อ.
ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,490 ม.

 -  -  -  -         4,538,000  ร้อยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/อบจ.
พะเยา

17 โครงการก่อสร้างถนนแอสพลัติกคอนกรีตเชื่อม
 ดงมะม่วง หมู่ที่ 1 ต.หนองหล่ม - ต.บ้านปิน 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ก่อสร้างถนนพื้นทาง
แอสพัลติกคอนกรีต  ยาว 
1,651.00 ม.

 -  -  -         5,419,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางอ่างเก็บน้า้ร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1.70 กม.  1 สาย จ้านวน
 5 ช่วง

 -  -           8,000,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

19 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางอ่าง
เก็บน้า้ห้วยฮุง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1.68 กม.  1 สาย จ้านวน
 5 ช่วง

 -  -           6,500,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

20 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย
สันป่าม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม  - ต.บ้านปิน 
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
6,660 เมตร  1 สาย

 -  -  -  -       19,194,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย
ห้วยผาฮาง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้
 จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,670 เมตร 1 สาย

 -  -  -  -         8,080,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

22 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางผาช่อ
 หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม- หมู่ที่ 9  ต.บ้านปิน
(อ่างเก็บน้า้ร่องสัก) ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1.40 กม. 1 สาย จ้านวน 
5 ช่วง

 -  -           7,500,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

23 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปางงุ้น(สอง
แคว)-ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม           
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

กว้างเฉล่ีย  4  ม. หนา 
๐.๑๕ ม.    ยาวเฉล่ีย  
440 ม. หมู่ที่ 6          ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.
พะเยา  

 -  -           1,226,000  - -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

24 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย
ดงหอ - ร่องสัก หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอก
ค้าใต้   จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
9,295 เมตร. 1 สาย

 -  -  -  -       25,896,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช่าง/งาน
ไฟฟ้าและถนน

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา /จังหวัด
พะเยา

25 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายทางเข้าอ่างร่องช้าง หมู่ที่ 5     
   ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 1.670
 กิโลเมตร

-

 -           2,388,000  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/          
จ.พะเยา/กรม
ส่งเสริม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย

ทุ่งกุม หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม - อ่างเก็บน้า้ร่อง
สัก ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 
3,360 เมตร. 1 สาย -

 -  -  -       10,137,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/          
จ.พะเยา/กรม
ส่งเสริม

27 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายทาง ทุ่งแพะ - ห้วยผีผอม ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
6,430 ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.

 -  -           6,974,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

28 โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายทาง ห้วยร่องช้าง-ห้วยป่าด้า 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 722 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -              500,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

29 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายทาง ทุ่งดง - น้า้จ้า หมู่ที่ 7    
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 820 
ม.  หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            500,000  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

30 โครงการปรับปรุงพืน้ทางรหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายดงน้า้จ้า หมู่ที่ 7 เชื่อม ต.บ้าน
ถ้้า อ.ดอกค้าใต้    จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 841 
ม. หน้าเฉล่ีย 010 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

31 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุก สายทาง 
น้า้พ ุหมู่ที่ 7 - อ่างเก็บน้า้ห้วยฮุง ต.หนองหล่ม
    อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที่ 1 ย.740 ม. 
500,000 บาท ช่วงที่ 2 
ย.230 ม. 155,000 บาท
   หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            655,000  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

32 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายทาง ห้วยหอ หมู่ที่ 8 ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 550 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -              500,000  -  -  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

33 โครงการก่อสร้างพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 1 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 841 
ม.  หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -                  2,555  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

34 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สาย เหล่าดงหัวยฮุง หมู่ที่ 7 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้    จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 841 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
ผ 02/1 

ผ 02/1 

หน้า 186



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
35 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่

การเกษตร สายดงน้า้จ้า หมู่ที่ 7 -ทุ่งโป่ง หมู่ที่
 3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที่ 1 ย.740 ม. 
ช่วงที่ 2 ย.740 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.  
งบประมาณ ช่วงละ 

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

36 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายดงน้า้จ้า หมู่ที่ 7 -ห้วยแม่ฮ่าง 
หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

 หินคลุกบดอัดแน่น จ้านวน
 2 ช่วง  ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 2,050 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

37 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สาย ทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

 หินคลุกบดอัดแน่น จ้านวน
 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 ก.3.00 
ม. ย.420 ม. หน้าเฉลีย 
0.10 ม. 215,000 บาท 
ช่วงที่ 2 ก.4.00 ม. ย.
260 ม.  หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.    175,000 บาท

 -  -  -            390,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

38 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สาย จ้าป่าแหย่ง หมู่ที่ 4-ห้วยหอ 
หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 470 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

39 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 3 -จ้าป่าแหย่ง 
หมู่ที่ 4 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที่ 1 ย.740 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ช่วงที่ 
2 ย.740 ม.งบประมาณ 
ช่วงละ 500,000 บาท  
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -         1,000,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

40 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายห้วยหอ หมู่ที่ 8 -ทุ่งโทรก    
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
จ้านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 
ย.740 ม. ช่วงที่ 2 ย.740
 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
งบประมาณ ช่วงละ 
500,000 บาท

 -  -  -         1,000,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

41 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายห้วยเฮ้ียหมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงพื้นทางหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
841  ม.  หน้าเฉล่ีย 0.10
 ม.

 -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ผ 02/1 

ผ 02/1 

หน้า 187



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
42 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่

การเกษตร สายอ่างเก็บน้า้ร่องช้าง หมู่ที่ 5 -
ทุ่งแพะ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 
ช่วง  ช่วงที่ 1 ย.740 ม. 
ช่วงที่ 2 ย.740 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.งบประมาณ
 ช่วงละ 500,000 บาท

 -  -  -         1,000,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

43 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายทุ่งแพะ หมู่ที่ 5 -แยกประดู่งาม
 หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. จ้านวน 3 
ช่วง  ช่วงที่ 1 ย.740 ม. 
ช่วงที่ 2 ย.740 ม. ช่วงที่ 
3 ย.740 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.งบประมาณ ช่วง
ละ 500,000 บาท

 -  -  -         1,500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

44 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 5 -ไร่ร่องสัก 
หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น  จ้านวน
 5 ช่วง กว้างช่วงละ 4.00
 ม. ยาวช่วงละ .740 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
งบประมาณ ช่วงละ 
500,000 บาท

 -  -  -         2,500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

45 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายทุ่งกุมใน หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม 
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น จ้านวน
 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 2,000.00 ม. หน้า
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

46 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายทุ่งบอกไฟ หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 8    
ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้  
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น จ้านวน
 2  ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,200  ม.  หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

47 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร สายบ้านสองแคว หมู่ที่ 6 ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 841 
 ม. หน้าเฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -  -            500,000  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

48 โครงการปรับปรุงพืน้ทางหินคลุกเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตรสายห้วยหอ หมู่ที่ 8 -ทุ่งฮ่าง หมู่ที่ 
5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หินคลุกบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,150  ม. หน้าเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/จังหวัด
พะเยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
49 โครงการปรับปรุงพื้นทางหนิคลุกเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรสาเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมือง
กลาง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม เชื่อม หมู่ที่ 4,6 ต.
บา้นปนิ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

หนิคลุกบดอดัแน่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
790.00 ม.  หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายทุ่งโทรกหนองเอี้ยง หมู่ที่ 5 ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
จ้านวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 2,300.00 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายทุ่งหว้ยปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -            500,000  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

52 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
เข้าสู่พืน้ที่การเกษตรสายทุ่งแพะเปียง หมู่ที่ 5
 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
จ้านวน 2 ช่วงๆละ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายอ่างเก็บน้า้ห้วยฮุง - ห้วย
แม่ฮ่าง หมู่ที่ 7 เชื่อม ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายร่องแคร้-ร้องฐาน  หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม เชื่อม ต.บา้นปนิ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
จ้านวน 2 ขนาดกว้าง 4.00
 ม. ยาว 3,150.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.20 ม.

 -  -  -            500,000            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายผาปู่พรหม-รองสัก หมู่ที่ 5
 เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายผาอีก้อ-ห้วยเฮ้ีย (ประปา
ภูเขา) หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,50000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -            500,000  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม เชื่อม ต.บ้านปิ่น อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพืน้ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,50000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -            500,000  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่

พืน้ที่การเกษตรสายปางงุ้น(สองแคว) ม.6     
ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,600.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

59 โครงการปรับปรุงพืน้ทางดินลูกรังบดอัดแน่น
เข้าสู่พืน้ที่การเกษตรสายดงน้า้จ้า หมู่ที่ 7 
เชื่อม ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้    จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงงพื้นทางดินลูกรัง
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หน้าเฉล่ีย 020
 ม.

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนถนนได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง/อบจ.
พะเยา

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายสันป่าม่วง หมู่ที่ 5 ต.
หนองหล่ม เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.บ้านปิน อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนพื้นทางดินลูกรัง
 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
3,700.00 ม. บริเวณ หนา
เฉลีย 0.20 ม. จ้านวน 2 ช่วง

 -  -  -            644,000            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

61 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายร่องสัก - ประปาภูเขา     
 หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.บ้านปิน
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง  4.๐๐ 
เมตร ยาวรวม 945.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร เมตร 
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,507.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตรสายปางงุ้น ม.6 ต.หนองหล่ม 
อ้าเภอดอกค้าใต้ เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน   
จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภยั

ขนาดกว้าง  4.๐๐ เมตร 
ยาวรวม 1,940.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

 -  -  -  -            500,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

63 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 1251 หมู่ที่ 5  บ้านแม่พริก       
 ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ช่วงที่ 1 ยาว 500 ม. หมูท่ี่ 5
 บ้านแม่พริก (เจริญทรัพย)์ 
ช่วงที่ 2 ยาว 1,000 ม. บ้าน
แม่พริก (สันป่าม่วง) ต.หนอง
หล่ม

 -  -  -  -         1,800,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

64 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 1251 หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต         
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ระยะทางยาว 750 ม. หมู่
ที่ 9 บ้านร่วมจิต ต.หนอง
หล่ม

 -  -  -  -            900,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

65 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 1251 หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น ต.
หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ระยะทางยาว 1,200 ม.
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น

 -  -  -  -         1,400,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที่ 1 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี

ความสะดวกรวดเร็ว
ขนาดกว้าง 10 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม.     
1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

2 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 10 ม.ยาว
ประมาณ 1,800 ม.     
1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยฮุง หมู่ที่ 7 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 10 ม.ยาว
ประมาณ 1,800 ม.     
1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

4 โครงการขุดลอกล้าห้วยร่องสัก หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว
ประมาณ 10,000 ม. 
ลึก 3 ม.    1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

5 โครงการขุดลอกห้วยร่องช้าง พร้อมก่อสร้าง
พนังกั้นน้า้ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม.     
1 แหง่

          600,000              600,000              600,000            600,000            600,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

6 โครงการขุดลอกห้วยร่องจาว,ห้วยแปม,ห้วย
ปาง,ห้วยหนองเอี้ยง,ห้วยลิน,ห้วยจ้าป่าแหย่ง
นอก หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

1 แหง่ 600,000          600,000             600,000             600,000           600,000            จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

7 โครงการขุดลอกห้วยผาช่อ หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว
ประมาณ 5,500 ม. ลึก
 3 ม.    1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

8 โครงการขุดลอกห้วยหอ หมู่ที่ 8 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม.     
1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

9 โครงการขุดลอกล้าเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 - 4 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 8 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม.     
1 แหง่

          400,000              400,000              400,000            400,000            400,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กรมทรัพยากรน้า้

10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้ร่องช้าง หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้้าเอาไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

    1 แหง่         1,263,000           1,263,000           1,263,000         1,263,000  -  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

โครงการ
ชลประทานพะเยา
 /กรมทรัพยากรน้า้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
11 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้า้ดงน้า้จ้า ผัน

น้า้เข้าสู่ หมู่ที่ 2,7
เพื่อใหม้ีน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมู่บา้น

1 แหง่  -           2,500,000           2,500,000         2,500,000  -  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

โครงการ
ชลประทานพะเยา
 / กรมทรัพยากรน้า้

12 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 9 เพื่อให้มีน้า้ส้าหรับ 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐานระบบ
ประปาบาดาลขนาดกลาง

 -  -  -         2,000,000  - 1.ร้อยละของ
จ้านวนประชาชนที่
มีน้า้ประปาใช้
เพิ่มขึ้น   2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
น้า้ประปาใช้ใน
หมู่บ้าน

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้ กรม
ส่งเสริมฯ

13 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้
อ่างเก็บน้า้ร่องสัก หมู่ที่ 5

เพื่อสูบน้้าเข้าสู่พื้นที่
ทางการเกษตรใน
ต้าบลหนองหล่ม

1 แหง่  -         20,000,000         20,000,000       20,000,000  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/โครงการ
ชลประทาน/กรม
ทรัพยากรน้า้

14 โครงการก่อสร้างท้านบดินห้วยม่วง หมู่ที่ 4 เพื่อกักเก็บน้า้เพิ่มขึ้น ยาว 80 ม. สูง 6 ม. บริ
มาณความจุน้า้ 100,000
 ลบม.    1 แห่ง

        5,634,000           5,634,000           5,634,000         5,634,000  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้ กรม
ส่งเสริมฯ

15 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เพื่อใหม้ีน้้าส้าหรับ 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล ตามแบบ
ประปา 1 แหง่

        1,786,000           1,786,000           1,786,000         1,786,000 1.ร้อยละของ
จ้านวนประชาชนที่
มีน้า้ประปาใช้
เพิ่มขึ้น    2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
น้า้ประปาใช้ใน
หมู่บ้าน

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้ กรม
ส่งเสริมฯ

16 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 เพื่อใหม้ีน้้าส้าหรับ 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐานระบบ
ประปาบาดาล 1 แหง่

        1,000,000           1,000,000           1,000,000         1,000,000 1.ร้อยละของ
จ้านวนประชาชนที่
มีน้า้ประปาใช้
เพิ่มขึ้น    2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
น้า้ประปาใช้ใน
หมู่บ้าน

ทต.หนองหล่ม
กรมทรัพยากรน้า้ 
กรมส่งเสริมฯ

17 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า้ห้วยฝาย หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้น 1 แหง่  -  -  -       20,000,000  -  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทานพะเยา 
      กรม
ทรัพยากรน้า้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้า้ห้วยแม่

ฮ่าง หมู่ที่ 3
เพื่อซ่อมแซมอ่าง
เก็บน้้าหว้ยแม่ฮ่าง

1 แหง่  -  -  -       10,000,000  -  จ้านวนโครงการที่
ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทานพะเยา 
       กรม
ทรัพยากรน้า้

19 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้า้การเกษตร
ดงหอผันน้า้เข้าสู่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และหมู่ที่ 7

เพื่อให้มีน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -  -            900,000  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทานพะเยา 
       กรม
ทรัพยากรน้า้

20 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 เพื่อให้มีน้า้ส้าหรับ 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐานระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่

 -  -  -         5,200,000  - 1.ร้อยละของ
จ้านวนประชาชนที่
มีน้า้ประปาใช้
เพิ่มขึ้น    2.ร้อยละ
ของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
น้า้ประปาใช้ใน
หมู่บ้าน

ทต.หนองหล่ม
กรมทรัพยากรน้า้ 
กรมส่งเสริมฯ

21 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งอ่างเก็บน้า้ห้วย
แม่ผง ผันน้า้เข้าสู่ หมู่ที่ 1, 2

เพื่อให้มีน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -           5,000,000  -  จ้านวนโครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/โครงการ
ชลประทานพะเยา
 /       กรม
ทรัพยากรน้า้

22 โครงการขุดลอกท้ายอ่างเก้บน้า้ห้วยฮุงหมู่ที่ 
7,2,1

เพื่อเพิ่มทางน้า้ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 
1,000 ม. หมู่ที่ 7 - หมู่ที่
 1  1 แห่ง

          500,000              500,000              500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้ที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้

23 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันทะลายห้วยร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพือ่ปอ้งกนัน้้า
กดัเซาะตล่ิง

1 แห่ง  -  -           8,400,000  -  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง/
ทรัพยากรน้า้
ภาค 1

24 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า้ คลองชลประทาน
 อ่างเก็บน้า้ร่องช้าง หมู่ที่ 5

เพือ่ใหม้ีทางน้้า
เพิม่ขึน้

1 แห่ง  -  -           1,500,000  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/โครงการ
ชลประททาน
พะเยา/ทรัพยากร
น้า้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
25 โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 เพือ่ให้มีน้า้ไวใ้ช้ใน

การเกษตรใน
หมู่บ้านและ
ป้องกันปัญหาน้า้
ท่วม

1 แห่ง  -           5,000,000           5,000,000  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /       
กรมทรัพยากรน้้า

26 โครงการก่อสร้างประตูน้า้ดงหอ เพื่อกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้น 1 แหง่  -  -         20,000,000  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /       
กรมทรัพยากรน้้า

27 โครงการก่อสร้างประตูน้า้ห้วยฝาย เพื่อกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้น 1 แหง่  -           7,000,000  -  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /       
กรมทรัพยากรน้้า

28 ขุดลอกห้วยเฮ้ีย หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 
1,000 ม.      1 แหง่

          600,000              600,000              600,000            600,000            600,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
ทรัพยากรน้า้

29 ขุดลอกห้วยร่องช้าง หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 
2,500 ม. ลึก 3 ม.       
 1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้

30 ขุดลอกห้วยแม่ต้่า หมู่ที่ 9 เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 
2,200 ม. ลึก 4 ม.       
 1 แหง่

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท้านบกั้นน้า้ห้วยผา
ช่อ หมู่ที่ 5

เพื่อกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้น ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 
17 ม.  1 แหง่

 -  -              400,000  -  -  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)
32 ขดุลอกหว้ยปา่หยาบนอก หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บ

กักน้้า
บริเวณบา้นนายประเสริฐ
 ธิยันต์ ถึง สวนนางค้าปนั
 การเร็ว  ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร  ลึก 3 เมตร

500,000          500,000             500,000             500,000           500,000            จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองชา่ง

33 ขดุลอกหว้ยปา่หยาบใน หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บ
กักน้้า

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
 ยาว 1,400 เมตร  ลึก 
3 เมตร

500,000          500,000             500,000             500,000           500,000            จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองชา่ง

34 ขดุลอกหว้ยบวกลึก หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บ
กักน้้า

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
 ยาว 2,800 เมตร  ลึก 
3 เมตร

500,000          500,000             500,000             500,000           500,000            จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองชา่ง

35 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้ห้วยฮุง เพื่อกักเก็บน้้าเอาไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

    1 แหง่  -  -           2,000,000         2,000,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

โครงการ
ชลประทาน
พะเยา        /
กรมทรัพยากรน้า้

36 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า้ล้าห้วยหอ (แห่งที่ 
1) หมู่ที่ 8

เพื่อกักเก็บน้้าเอาไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สันกว้าง 10 ม. สูง 1.20
 ม.    1 แหง่

 -              178,000              178,000            178,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
จังหวดัพะเยา

37 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า้ล้าห้วยหอ (แห่งที่ 
2) หมู่ที่ 8

เพื่อกักเก็บน้้าเอาไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สันกว้าง 9 ม. สูง 1.50 
ม.    1 แหง่

 -              174,000              174,000  -  -  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
จังหวดัพะเยา

38 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า้ล้าห้วยทุ่งโป่ง หมู่ที่
 3

เพื่อกักเก็บน้้าเอาไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สันกว้าง 9 ม. สูง 2.00 
ม.    1 แหง่

 -  -              500,000            231,000            231,000  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้า้

กองช่าง/
จังหวดัพะเยา

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ที่ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจดัการน้้า เพือ่ประชาชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)

38 โครงการผันน้า้ห้วยแม่ฮ่างมาน้า้จ้า เพื่อใหม้ีน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมู่บา้น

1 แหง่  -  -           2,000,000  -  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

 โครงการ
ชลประทานพะเยา 
       /กรม
ทรัพยากรน้า้

39 โครงการขุดลอกห้วยปาง เพื่อเพิ่มทางน้้าใหม้ี
ความสะดวกรวดเร็ว

หว้ยปาง หมู่ที่ 4 ยาว 
1,000 ม.

 -  -              500,000  -  -  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

กรมทรัพยากรน้า้

40 โครงการขุดลอกล้าเหมืองกลาง เพือ่เพิม่ทางน้า้ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว

ห้วยเหมืองกลาง    หมู่
ที่ 1 - 8 ยาว 1,000 
ม.

 -  -              500,000  -  -  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

กรมทรัพยากรน้า้

41 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า้ดาดคอนกรีต 
ห้วยหอ หมู่ที่ 8

เพือ่ใหม้ีทางน้้า
เพิม่ขึน้

กวา้ง 1.50 ม. ยาว 
580 ม. บริเวณบ้าน
นางปรียภรณ์ อัมพธุ 
หมู่ที่ 8

 -  -              562,000  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

/โครงการชลประ
ททานพะเยา/
ทรัพยากรน้า้

42 โครงการก่อสร้างท้านบดินห้วยส้าน หมู่ที่ 6 เพือ่กักเก็บน้า้
เพิม่ขึ้น

.บริมาณความจุน้า้เฉล่ีย
 100,000 ลบม.      
 1 แห่ง

 -  -           5,600,000  -  -  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

/กรมทรัพยากร
น้้า กรมส่งเสริมฯ

43 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยฝายหนองเอี้ยง-ทุ่งโทรก 
หมู่ที่ 8

เพือ่เพิม่ทางน้า้ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,000 ม.         
 1 แห่ง

 -  -              500,000  -  -  จ้านวนแหล่งน้า้
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

กรมทรัพยากรน้า้

44 ขดุสระน้้าและดักตะกอนอา่งเกบ็น้้าร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพือ่กกัเกบ็น้้า
เพิม่ขึน้

อา่งเกบ็น้้าร่องช้าง 
หมู่ที่ 5

          500,000              500,000              500,000            500,000            500,000  จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้า

กรมทรัพยากร
น้า้/กรม
ส่งเสริมฯ

      18,383,000         50,735,000         88,197,000       77,761,000         9,100,000

                   19                       26                       40                     25                     15
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริม และพัฒนาการทอ่งเทีย่ว เชงิอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชมุชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  

๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
๑.3 พฒันา สนับสนุน และบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  ป ี2565 (KPI)

1 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวดงหนองหล่ม 
หมู่ที่ 8

เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การพฒันา

1 แห่ง         1,500,000           1,500,000           1,500,000         1,500,000         1,500,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยว
มีความสวยงาม
และน่าท่องเที่ยว

กองช่าง/         
การท่องเที่ยวและ
กีฬา

2 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวถ้้าปางงุ้น     
หมู่ที่ 6

เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การพฒันา

1 แห่ง           600,000              600,000              600,000            600,000            600,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยว
มีความสวยงาม
และน่าท่องเที่ยว

กองช่าง/         
การท่องเที่ยวและ
กีฬา

3 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ   หมู่ที่ 5 เพือ่ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การพฒันา

1 แห่ง           600,000              600,000              600,000            600,000            600,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยว
มีความสวยงาม
และน่าท่องเที่ยว

กองช่าง/         
การท่องเที่ยวและ
กีฬา

4 โครงการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ชุมชนเพือ่
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เพือ่เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน

1 แห่ง  -           3,000,000           3,000,000  -  -  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด้าเนินงาน

ชุมชนมี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนได้รับการ
พัฒนา

ส้านักปลัด/        
 การท่องเที่ยว
และกีฬา

2,700,000              5,700,000                 5,700,000                 2,700,000               2,700,000               

3                            4                               4                               3                             3                             

1 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ

        33,000           11,000           11,000         11,000          11,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

2 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับได้) เพือ่จัดซ้ือโต๊ะพับได้และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพบัได้ จ านวน 30
 ตัว

 -  -  -         45,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

3 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองโทรสาร)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20
 แผ่นจ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -  -          18,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

4 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองโทรศัพท์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ 
จ านวน 6 เคร่ือง

 -  -  -           6,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

5 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน  -           12,000           12,000         50,000          25,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองหลม่
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ผ 03 

หนา้ 198



บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองหลม่
ผ 03 

6 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างานและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เกา้อีท้ างาน           3,000             3,000             3,000         20,000          20,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

7 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
รับแขก)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะรับแขก และ
รองรับการบริการประชาชน

โต๊ะรับแขก จ านวน 1
 ชุด

 -  -           15,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

8 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมติด
ผนัง)

เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลมติดผนังขนาด 
18 นิ้ว จ านวน  4 
เคร่ือง

          6,000             6,000             6,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

9 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมติด
เพดาน)

เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดเพดาน 
 และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และบริการ
ประชาชน

พดัลมติดเพดานขนาด
 56 นิ้ว จ านวน  10 
เคร่ือง

 -           25,000           25,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

10 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)

เพือ่จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ัง
พืน้หรือชนิดแขวนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บทีียู
 4 เคร่ือง

 -  -         160,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

11 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โซฟา) เพือ่จัดซ้ือโซฟาผู้มารับ
บริการ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โซฟา 1 ชุด  -  -  -         11,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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12 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถยนต์นั่งทั่วไป)

เพือ่จัดซ้ือรถยนต์นั่ง และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกดีเซล บริ
มาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

 -  -  -       787,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

13 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถจักรยานยนต์)

เพือ่จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถจกัรยานยนต์ขนาด
 120 ซีซี จ านวน 1 
คัน

 -  -           52,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

14 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(เลนส์กล้องถ่ายรูป)

เพือ่จดัซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูป 
และเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพันธ์

เลนส์กล้องถา่ยรูป
ระบบดิจติอล

 -  -  -         25,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

15 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA จ านวน 1 เคร่ือง

        24,000  -  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

16 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)

เพือ่จัดซ้ือจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟา้ ขนาด
เส้นทะแยงมุม 150 
นิ้ว 1 จอ

 -           20,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

17 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่)

เพือ่จดัซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียง
เคล่ือนที่และประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

ตู้ล าโพงขยายเสียงใน
ตัว  1 เคร่ือง

 -           15,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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18 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(โทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) 
แบบ Smart TV)

เพือ่จัดซ้ือโทรทศัน์แอล อีดี
(LED TV) แบบ Smart TV
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความละเอยีด
จอภาพ 1920 x 
1080 พกิเซล
ขนาด 55 นิ้ว  1 
เคร่ือง

 -  -           26,500  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

19 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(จอโปรเจคเตอร์)

เพือ่จดัซ้ือจอโปรเจคเตอร์ และ
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพันธ์

จอโปรเจคเตอร์พร้อม
ขาต้ังจ านวน 1 ชุด

 -  -           10,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

20 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
(หอกระจายข่าวส่งสัญญาน
ผ่านเครือข่ายระบบไอพ)ี

เพือ่จัดซ้ือระบบหอกระ
จ่ายข่าวและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

หอกระจายขา่วส่ง
สัญญานผ่านเครือขา่ย
ระบบไอพพีร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง 1 ระบบ

 -         700,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

21 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
(ล าโพงฮอฺร์นพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง)

เพือ่จัดซ้ือล าโพงฮอร์นหอ
กระจ่ายข่าวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ล าโพงฮอร์ฺนพร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง

 -  -         150,000       150,000        150,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

22 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน
น้ าเย็นและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและรองรับ
การบริการประชาชน

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็  -  -  -         25,100  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

23 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

        22,000           44,000           22,000         22,000          22,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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24 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -           21,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

25 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า UPS)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า UPSและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA (480
 วตัต์)

          9,600             9,600             9,600           9,600            9,600 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

26 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ (18 หน้า/
นาที)

 -  -  -           2,600  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

27 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED
 ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(33 หน้า/นาที)

 -  -  -         15,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

28 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือชนิด เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดี
หมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

 -             4,300             4,300           4,300            4,300 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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29 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองบัตรสมาร์ทการ์ด)

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองบตัรสมาร์ท
การ์ดและลดขัน้ตอนในการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองบัตรสมาร์ท
การ์ด จ านวน 6 
เคร่ือง

 -             5,000             5,000           5,000            5,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

30 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(อุปกรณ์กระจายสัญญาน(L2
 Switch) ขนาด 16 ช่อง )

เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์กระจาย
สัญญานและเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 
ช่อง

 -  -             2,800           2,800  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

31 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) )

เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายและเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

 -  -             5,400           5,400            5,400 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

32 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
  ( จอภาพแบบ LCD)

เพือ่จัดซ้ือ จอภาพแบบ 
LCD และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

จอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว

 -             4,000             4,000           4,000            4,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

33 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ

 -             5,500             5,500           5,500            5,500 กองคลัง/
แผนงาน
บริหารงานคลัง
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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34 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 
15 ล้ินชัก)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 15 
ล้ินชัก จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 15 
ล้ินชัก

 -  -             4,000  -  - กองคลัง/
แผนงาน
บริหารงานคลัง
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

35 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า UPS)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า UPSและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA (480
 วตัต์)

 -             3,200             3,200           3,200            3,200 กองคลัง/
แผนงาน
บริหารงานคลัง
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

36 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

 -  -           22,000  -  - กองคลัง/
แผนงาน
บริหารงานคลัง
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

37 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือชนิด เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดี
หมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

 -             4,300           12,900           4,300            4,300 กองคลัง/
แผนงาน
บริหารงานคลัง
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

38 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ป้ายไฟวิง่ LED)

เพือ่จดัซ้ือป้ายไฟวิ่ง LED และ
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่างๆ

ปา้ยไฟวิง่ LED 
จ านวน 1 ชุด

 -  -           16,000  -  - กองคลัง/
แผนงานบริงาน
คลังทศบาลต าบล
หนองหล่ม

39 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน  -             8,000             8,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย
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40 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เกา้อีท้ างาน  -             3,000             3,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

41 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 2 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ 
จ านวน 1 ตู้

 -  -  -           5,500  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

42 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า
หอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า หอย
โข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้าและ
เพือ่รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ าหอยโขง่ 
แบบมอเตอร์ไฟฟา้ 
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตร
ต่อนาที จ านวน 1 ตัว

 -           20,000           20,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

43 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ือง
สูบน้ า)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
เคล่ือนที่ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า
เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           95,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

44 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(เคร่ืองรับส่งวิทยุ)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองรับส่งวทิยชุนิด
มือถอื 5 วตัต์ จ านวน
 5 เคร่ือง

 -           37,500  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

45 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           16,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย
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46 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

        22,000  -  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

47 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดี
หมึก(Inkjet Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -             4,300             4,300  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

48 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถดับเพลิง)

เพือ่ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใน
กรณีฉุกเฉิน

รถดับเพลิง จ านวน 1
 คัน

 -  -      2,500,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

49 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)

เพือ่ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่
 2,400 ซีซี 
 - แบบมีช่องวา่งหลัง
คนขับ  (cab)

 -  -         715,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

50 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ไซเรนรถยนต์ตรวจการ)

เพือ่ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

ไซเรนรถยนต์ตรวจการณ์ 
จ านวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

 -  -           40,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

51 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดับเพิลง(หัวจ่ายน้ า
ดับเพลิง)

เพือ่ใช้ในการกูภ้ยั และ
ช่วยเลือผู้ประสบภยัในกรณี
ฉกุเฉนิ

หวัจา่ยน้ าดับเพลิง 
จ านวน 20 ชุด

 -  -         100,000       100,000        100,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย
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52 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ (กล้องวงจรปิด 
cctv)

เพือ่จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv เพือ่เป็นการ
ป้องกันภัย และ
อาชญากรรมในพืน้ที่

กล้องวงจรปดิ ชนิด
เครือขา่ย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร
 ตามคุณลักษณะ
กระทรวง ICT พร้อม
อปุกรณ์และติดต้ัง

        66,000           66,000           66,000         99,000          99,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

53 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ อุปกรณ์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง

อปุกรณ์บนัทึกภาพ
ผ่านเครือขา่ย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ช่อง

        24,000           24,000           24,000         24,000          24,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

54 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ อุปกรณ์ (กล้อง
วงจรปิด cctv)

เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญานแบบ PoE (PoE 
L2 Swich) แบบ 8 ช่อง

อปุกรณ์บนัทึกภาพ
ผ่านเครือขา่ย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ช่อง

          9,400             9,400             9,400           9,400            9,400 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

55 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ (กล้องวงจรปิด 
cctv)

เพือ่ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv พร้อม
อุปกรณ์ เพือ่เป็นการ
ป้องกันภัย และ
อาชญากรรมในพืน้ที่

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปดิชนิดเคร่ือขา่ย 
cctv พร้อมอปุกรณ์
ติดต้ัง ความละเอยีด 
2 ล้าน ฟกิเซลขึน้ไป 
ตามเกณฑ์ราคากลาง
ระบบกล้องวงจรปดิ
กระทรวง ICT จ านวน
 1 ระบบ

   1,000,000      1,000,000      1,000,000    1,000,000     1,000,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั
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56 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองเป่าใบไม)้ เพือ่ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

เคร่ืองเปา่ใบไม้ชนิด
เคร่ืองยนต์ จ านวน 3 
เคร่ือง

 -  -           39,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบเรียบร้อย

57 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เล่ือยโซ่ยนต์) เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ตัด
แต่งกิง่ไม้ใหญ ่เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์ยึดโซ่

เล่ือยโซ่ยนต์ ตัดแต่ง
กิง่ไม้ใหญ ่เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์
ยดึโซ่ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว
 เคร่ืองยนต์เบนซิน ๒
 จงัหวะ

 -  -             9,000  -  - ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

58 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ (สัญญานจราจร
ไฟกระพริบพร้อมติดต้ัง)

เพือ่จัดซ้ือสัญญานจราจร
ไฟกระพริบพร้อมติดต้ัง 
และเพือ่ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน

สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตยพ์ร้อม
ติดต้ัง  จ านวน 10 ชุด

 -         150,000         150,000       150,000        150,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

59 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ (กระจกโค้ง
จราจร)

เพือ่จัดซ้ือกระจกโค้ง
จราจรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
และเพือ่ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน

กระจกโค้งจราจร
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง
ขนาด 32 นิ้ว  
จ านวน 20 ชุด

 -  -         118,000       118,000        118,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

60 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ (ป้ายไฟ
สัญญานวับวาบสามเหล่ืยม)

เพือ่จัดซ้ือป้ายไฟสัญญาน
วับวาบพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
 และเพือ่ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน

ปา้ยไฟสัญญาน
วบัวาบแบบ
สามเหล่ียม 2 ระบบ 
AC 12 V DC 220 V
 พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

 -           60,000           60,000         60,000          60,000 ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั
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61 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองเป่าใบไม)้ เพือ่ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไปและเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

เคร่ืองเปา่ใบไม้
เคร่ืองยนต์เบนซิล 4 
จงัหวะ

 -  -           39,000         39,000  - ส านักปลัด/งาน
ปอ้งกันภยัภายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภยั

62 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ 
จ านวน 1 ตู้

 -     -           5,500 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

63 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะหมู่
บูชา)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา โต๊ะหมู่บชูา ท าด้วยไม้
สัก กวา้งของโต๊ะ 9 
นิ้ว มีโต๊ะแท่นบชูา 9 
ชิ้น

          8,500  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

64 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           16,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

65 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน
 1 เคร่ือง

 -           22,000           22,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

66 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล)

เพือ่จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง
 ระบบดิจิตอล และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถา่ยภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีด 16 ล้าน
พกิเซล

 -             9,000             9,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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67 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจง้จ านวน 15 
ตัว

 -  -         150,000       150,000        150,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

68 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองเล่นสนาม) เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.หนองหล่ม

เคร่ืองเล่นสนาม
จ านวน 1 ชุด

      100,000         100,000         100,000       100,000        100,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

69 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองปร๊ินเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดี
หมึก(Inkjet Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             4,300  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
การศึกษา

70 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองพ่น
หมอกควัน)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองพน่หมอกควนั
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่
 25 แรงม้า

 -  -           59,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข

71 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)

เพือ่จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก
ขยะ และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะแบบ
อดัท้าย จ านวน 1 คัน

   2,400,000  -  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข

72 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถดูดส่ิงปฏิกูล)

เพือ่จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล 
และเพือ่รองรับการบริการ
ประชาชน

รถบรรทุกดีเซล ขนาด
  6 ล้อ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 3,000 
ลิตร จ านวน 1 คัน

 -  -      2,300,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม
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73 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เตาเผาขยะมูล
ฝอย)

เพือ่จัดซ้ือเตาเผาขยะมูล
ฝอยและเพือ่รองรับการ
บริการประชาชน

เตาเผาขยะมูลฝอย 
โดยเผาขยะได้ไม่น้อย
กวา่ 1.5 ตัน/ช.ม.

 -  -      3,500,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

74 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย(ุพัด
ลมติดผนัง)

เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดผนังพืน้
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลมแบบติดผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว จ านวน
 5 ตัว

 -           34,000           10,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

75 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

 -  -           22,000  - ส านักปลัด/งาน
บริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

76 แผนงานสาธารณะสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองปร๊ินเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ด าจ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             9,000  - ส านักปลัด/งาน
บริการสาธารณะ
สุขและสาธารณะ
สุขอื่น

77 แผนงานสาธารณะสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
(ตู้เย็น)

เพือ่จดัซ้ือตู้เยน็เพือ่ใช้ในการ
เกบ็รักษายาและเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

ตู้เยน็ขนาด 5คิวบกิ
ฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             6,500  - ส านักปลัด/งาน
บริการสาธารณะ
สุขและสาธารณะ
สุขอื่น
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78 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 2 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ 
จ านวน 1 ตู้

          5,500  -  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สังคมสงเคราะห์

79 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

        16,000  -  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สังคมสงเคราะห์

80 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูป)

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายรูป และ
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพันธ์

กล้องถา่ยรูประบบ
ดิจติอล

 -  -  -         14,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

81 แผนงานสาธารณะสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
(ตู้เย็น)

เพือ่จดัซ้ือตู้เยน็เพือ่ใช้ในการ
เกบ็รักษายาและเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

ตู้เยน็ขนาด 5คิวบกิ
ฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             6,500  -  - ส านักปลัด/งาน
บริการสาธารณะ
สุขและสาธารณะ
สุขอื่น

82 แผนงานสาธารณะสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองปร๊ินเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ด าจ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             9,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริการสาธารณะ
สุขและสาธารณะ
สุขอื่น

83 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า 
Submersible Pump)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
Submersible Pumpและ
เพือ่รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า 
Submersible Pump
 ขนาด 2 แรง (1.5 
kw)

        23,000           23,000           23,000         23,000          23,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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84 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพือ่
รองรับการบริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอย
โขง่ ขนาด 3 แรง

        20,000           20,000           20,000         20,000          20,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

85 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพือ่
รองรับการบริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอย
โขง่ ขนาด 5 แรง

        20,000           20,000           20,000         20,000          20,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

86 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพือ่
รองรับการบริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอย
โขง่ ขนาด 7.5 แรง

        44,000           44,000           44,000         44,000          44,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

87 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
แบบที่ 2

 -  -  -         30,000  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

88 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 4 ล้ินชัก)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 4 
ล้ินชักมือจบัชนิดฝัง

 -             7,900             7,900           7,900            7,900 กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

89 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจบัชนิดบดิ 
จ านวน 1 ตู้

 -             5,500             5,500         11,000          11,000 กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

90 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า UPS)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า UPS และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA (480
 วตัต์)

 -  -             3,200           3,200            3,200 กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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91 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ)์

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพมิพ ์ 
Multifunction

 -  -  -         25,000  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

92 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เคร่ืองผสม
คอนกรีตพร้อมเคร่ืองยนต์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองผสม
คอนกรีตพร้อมเคร่ืองยนต์ 
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองผสมคอนกรีต
พร้อมเคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกวา่ 5 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

 -  -  -         80,000  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

93 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย(ุหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง)

เพือ่จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด
 3 เพส พร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง

      266,000  -  -  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

94 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย(ุพัด
ลมอุตสาหกรรมต้ังพืน้)

เพือ่จัดซ้ือพัดลม
อุตสาหกรรมแบบต้ังพืน้
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พดัลมอตุสาหกรรม
แบบต้ังพืน้ จ านวน 4
 ตัว

 -  -           10,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

95 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ารวจ(กล้องระดับ) เพือ่จัดซ้ือกล้องระดับและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กล้องระดับ ขนาด
ก าลังขยาย 30 เท่า
จ านวน 1 ตัว

 -           34,000  -  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

96 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)

เพือ่ใช้ในงานเคหะและชุม ใน
การส ารวจออกแบบงาน
โครงสร้างพืน้ฐานและเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่  2,400 ซีซี  - 
แบบมีช่องวา่งหลังคนขับ  
(cab)

 -  -         829,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สังคมสงเคราะห์

97 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(นั่งร้านเหล็ก) เพือ่จัดซ้ือนั่งร้านเหล็กเพือ่
ใข้จัดท าเวทีและจัดงานต่างๆ

นั่งร้านเหล็ก จ านวน 
30 ชุด

 -  -           45,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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98 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เต็นท์ทรงโค้ง) เพือ่จัดซ้ือนั่งเต็นท์ทรงโค้ง
เพือ่ใข้ในการจัดงานต่างๆ

เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 
4x6 เมตร  จ านวน 4
 หลัง

 -  -           56,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

99 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(ผ้าใบเต้นท์) เพือ่จัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ทรง
โค้งเพือ่ใข้ในการจัดงาน
ต่างๆ

ผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง 
ขนาด 4x6 เมตร  
จ านวน 2 ผืน

 -  -           10,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

100 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เวทีมาตรฐาน) เพือ่จัดซ้ือพืน้เวทีมาตรฐาน
เพือ่ใข้ในการจัดงานต่างๆ

พืน้เวทีมาตรฐาน 
ขนาด 1.20x2.40 ม.
 จ านวน 20 แผ่น

 -  -           80,000  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

101 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง และเพือ่
รองรับการบริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอย
โขง่ แบบมอเตอร์ไฟฟา้

      100,000         100,000         100,000       100,000        100,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

102 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เคร่ืองเจาะ
คอนกรีต)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอร่ิงเจาะ
คอนกรีต

เคร่ืองคอร่ิงเจาะ
คอนกรีต เคร่ืองยนต์ 
4 จงัหวดักระบอก
เจาะคอนกรีต 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1-8
 นิ้ว 1 กระบอก

 -  -  -         50,000  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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103 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เล่ือยโซ่ยนต์) เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ตัด
แต่งกิง่ไม้ใหญ ่เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์ยึดโซ่

เล่ือยโซ่ยนต์ ตัดแต่ง
กิง่ไม้ใหญ ่เล่ือย
เคร่ืองยนต์แบบบาร์
ยดึโซ่ ขนาด ๑1.5 นิ้ว
 เคร่ืองยนต์เบนซิน ๒
 จงัหวะ

 -  -  -           9,000  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

104 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถขุด
ตีนตะขาบ)

เพือ่จัดซ้ือรถตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า  -  -  -  -     7,200,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

105 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกเทรลเลอร์)

เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุกพืน้
เรียบท้ายลาด(เทรลเลอร์)

ขนาดก าลังสูงสุด 
320 แรงม้า

 -  -  -  -     5,000,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

106 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล ขนาด
 6 ตัน 6 ล้อ)

เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย

ขนาด 4 ล้อ 6 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 4,000 ซีซี
 หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 105 
กโิลวตัต์

 -  -  -  -     1,375,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

107 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถหน้าตัก
หลังขุด)

เพือ่จัดซ้ือรถหน้าตักหลังขุด ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ  -  -  -  -     3,300,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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108 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(ล าโพงฮอร์น)

เพือ่จัดซ้ือล าโพงฮอร์นป่า
สุสานและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ล าโพงฮอร์ฺนพร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง

 -  -  -         10,000  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

109 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม)้

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุม่
ไม้ในการดูแลปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสวนสาธารณะฯ

เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้
ขนาด 22 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

 -  -  -         11,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

110 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เคร่ืองตัดหญา้)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ 
และเพือ่รองรับการ
ให้บริการประชาชน

เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้
แขง็

 -  -             9,500           9,500            9,500 ส านักปลัด/งาน
บริหารงานทั่วไป
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

111 แผนงานเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองอัดใบไม)้ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองอดัใบไม้เพือ่
ลดการเผา

เคร่ืองอัดใบใม้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -         250,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยว
สังคมสงเคราะห์

รวม 4,222,000   2,694,500     13,339,300   3,541,800   19,211,300  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองหล่ม  
  
 

ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจ ารณาการติ ดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาท้อ ง ถ่ินตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การ พัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหลม่ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรอืไม ่
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 ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
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 เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อย
ออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปจัจบุันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะ
เป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization)  หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถ่ิน ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถ่ิน
ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในท้องถ่ินก็ต้องเปน็หน้าที่ของข้าราชการทอ้งถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถ
ใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่ม
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมสี่วนรว่มทางการเมอืงกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน

แต่ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคน
พุทธ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี 
บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. 
จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถ่ินยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มี
สังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับ
หรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ
ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส ์เป็นต้น หากพนักงานท้องถ่ินให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่
ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมลูเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยองิการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรปูธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
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 าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบา้นไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวในต าบล เทศบาลต าบลหนองหล่มต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ดงหนองหล่ม ถ้ าปางงุ้น และผาช่อ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โฮมสเตย์ ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
สังคม 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน  

ปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนน้ันที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ

ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการ
อื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เ ช่น 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 ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  
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3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุน
เข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้า
สัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้าม
แดน 

4. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหลม่ต้องให้ความส าคัญกบัการจัดระเบยีบชุมชนสงัคมและความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมาก 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมี คู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็น
ต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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