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ค าน า 
 

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก าหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสี่ปี แต่หากมีความ
จ าเป็นต้องทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังมีส่วนท า
ให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อยุกต์ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็ยังคงมีเนื้อหา
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักซ่ึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงต้องให้
มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะด าเนินการควรมีไว้เพราะมิเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่
ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลส าเร็จตามความคาดหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง
คือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่มในครั้งนี้ จึงมีการปรับปรุงเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะท าให้การติดตามและประเมินผล
ท าได้โดยง่ายเพราะไม่มีแผนมากเกินความจ าเป็น ผู้ประเมินผลสามารถดูได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดท าไว้ได้
ด าเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
นี้จะสามารถพัฒนาต าบลหนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ 
และยังน าความเจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีมาสูประชาชนชาวต าบลหนองหล่ม 

   
        

             คณะกรรมการพัฒนา 
           เทศบาลต าบลหนองหล่ม   
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 
1 ด้านกายภาพ 

 1.1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอก

ค าใต้  จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา  บริเวณถนนสาย 1251 ดอกค าใต้ 
(บ้านปิน)  -  เชียงม่วน  ระยะห่างจากอ าเภอ ๒๒  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด  ๓๖  กิโลเมตร 

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

  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๗.๐๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ                        
๑41,931.2๕   ไร่ 

 

 1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เป็นที่ราบเชิงเขา จึงเหมาะแก่

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

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

สิงหาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และหนาวจัดในเดือน ธันวาคม – 

มกราคม 
 

1.4) ลักษณะของดิน 
         ลักษณะของดินเป็นดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าวและข้าวโพดเลี้ยง 
สัตว์  
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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1.5) ลักษณะของแหล่งน้ า 
        ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลหนองหล่มมีลักษณะเป็นแหล่งน้ าจืด 
     1)แหล่งน้ าที่ส าคัญในพื้นที่ 

  -อ่างเก็บน้ า     3 แห่ง 
   -ล าน้ า     11 แห่ง 
   -ฝาย/ท านบ    35 แห่ง 
   -ถังเก็บน้ าฝน ฝ.99   1 แห่ง 
   -ประปาหมู่บ้าน    7 แห่ง 

 

1.6) ลักษณะของป่าไม้ 
        ลักษณะของป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าแม่ร่องขุย เขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

 
2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

 

2.1) เขตการปกครอง 
สภาพการปกครองในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่ม แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน 

บ้านหว้ยฮุง หมู่ที่ 1 
  ผู้ใหญ่บ้าน    นายสมพร  มาตรา 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายฉลอง  เผ่าตัน    
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายแหลมทอง  เผ่าดี  
บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายวรชาติ  พินิจ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายร่มโพธิ์  เผ่าแก้ว    
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสมบูรณ์  ค ามาบุตร    
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบันเทิง  เผ่าดี 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเรวัฒน์  จันทร์ต๊ะ 
บ้านท่านคร หมู่ที่ 4 

   ก านันต าบลหนองหล่ม   นายไมตรี  จันต๊ะ 
  สารวัตรก านัน  นายอรัญ  ขันทรักษ์ 
  สารวัตรก านัน  นายสินชัย  พินิจ        
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายมนตรี  ทะลิ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายอุดม  พินิจ 
  แพทย์ต าบล  นายชัยวัฒน์  เผ่ากันทะ   
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บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5  
  ผู้ใหญ่บ้าน    นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบรรเลง  แลวาฤทธ์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอภิชิต  ศรีปะโค 
บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายวิชิต  บัวนาค 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสงกรานต์  เมืองอินทร์ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสุพิชชา  จันทร์ค้อม 
บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายสิงห์  เผ่ากันทะ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสายที  อานุ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายราชันย์  การเร็ว 
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 

   ผู้ใหญ่บ้าน    นายจีรชัย  อัมพุธ 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายด ารง  อัมพุธ  
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอดล  อัมพุธ  
บ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9  
  ผู้ใหญ่บ้าน    นายสิทธิโชค  วิวัฒนธ์นาโชค 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายกมลศักด์  เรืองรัตน์ศิริกุล 

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวอัมพร  ศรีศักดิ์ดา    
 

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

 
3 ประชากร 

จ านวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  6,042 คน แยกเป็น ชาย 3,052 คน หญิง 2,990 
คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
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ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากรของต าบลหนองหล่มตามทะเบียนราษฎร์ 

หมู่
ที ่

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

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 309 312 621 194 
2 บ้านใหม่เหนือ นายวรชาติ  พินิจ 360 364 724 223 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 288 325 613 206 
4 บ้านท่านคร นายไมตรี  จันต๊ะ(ก านัน) 425 413 838 261 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 611 627 1,235 381 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 249 198 447 204 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 307 313 620 208 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ 332 295 627 216 
9 บ้านร่วมจิต นายสิทธิโชค  วิวัฒนธ์นากุล 171 143 314 65 

รวมทั้งสิ้น 3,052 2,990 6,042 1,958 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอดอกค าใต ้ณ เดือน มกราคม 2559 
 
4 สภาพสังคม 
 

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

 (2)  โรงเรียนบ้านปางงุ้น   หมู่ที่ 6 
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4.2) สาธารณสุข 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต 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 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านร่วมจิต  หมู่ที่ 9    

 3.กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลหนองหล่มจ านวน 1 แห่ง 
 

4.3) อาชญากรรม 

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

4.4) ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้มีการตระหนักถึงยาเสพติด ซึ่งในพื้นที่ก็มีการรณรงค์

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

 
ตารางท่ี 2 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคนพิการในเขตต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2559  

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา ๙76 ๗,690,800.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 441 4,233,600.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  ๔2 252,000.00 

รวม 1,๓๗๒ ๑2,17๖,400.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 1 ตุลาคม 2559  
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ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด  367  คน(ข้อมูลคนพิการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559) 
จ านวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ข้ึนทะเบียนใหม่ ปี 2559 จ านวน 45 คน 
รวมจ านวนคนพิการ (ทั้งต าบล) 441 คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์  ๔2  คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2559จ านวน 3 คน 
รวมผู้ป่วยเอดส์ (ทั้งต าบล) จ านวน 39 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จ านวน ๘๖๑ คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2559 จ านวน 30 คน 
รวมผู้สูงอายุ (ทั้งต าบล) จ านวน 976 คน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจ าปี  2559 
 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผู้สูงอายุ 103 138 106 163 1๔9 ๔3 ๑07 131 35 ๙35 
คนพิการ 43 ๕7 ๕1 80 72 13 50 67 ๘ 441 

ผู้ป่วยเอดส์ 2 2 4 5 3 11 6 9 - ๔2 
รวม 148 197 161 248 224 67 1๖3 207 43 1,158 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 1 ตุลาคม 25๕9 
  

5 ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1) การคมนาคมขนส่ง 
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

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

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 9  หมู่บ้าน 
 

5.3) การประปา 
1.ระบบประปาดงหอ เป็นระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ให้บริการประชาชน

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

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

ได้ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ 
 

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

6.1)การเกษตร 
         1.ข้าวนาปี มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 78 ครัวเรือน 78 แปลง จ านวน 248 ไร่ 
       2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 853 ครัวเรือน 1,757 แปลง จ านวน 
17,239.75 ไร่ 
       3.มันส าปะหลัง มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 25 ครัวเรือน 30 แปลง จ านวน 243.25 ไร่ 

         4.ล าใย มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 314 ครัวเรือน จ านวน 1,670 ไร่ 
 ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

6.2)การท่องเที่ยว 
        ๑. หนองน้ าธรรมชาติ  “หนองหล่ม”   

ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหล่ม  (บริเวณดงหอ)  เป็นแหล่งต้นน้ าทางธรรมชาติที่
แปลกกว่าที่อ่ืน ๆ เนื่องจากมีลักษณะที่น้ าจะออกมาจากผิวดิน  หรือที่เรียกว่า  “น้ าออกฮู”  และไหล
ออกตลอดปี  และยังได้จัดท าฝายกั้นน้ าเพ่ือก่อสร้าง  “วังมัจฉา”  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอีก
ด้วย 

 

 

๒. ผาช่อ 



ห น้ า  | 11 
 

แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

ตั้งอยู่  ณ  บ้านแม่พริก  หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองหล่ม  (ถนนสายดอกค าใต้ – เชียงม่วน) เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงบริเวณยอดเขามองเห็นทัศนียภาพของเบื้อง
ล่างได้ชัดเจน  สามารถเดินขึ้นได้โดยวิธีเดินเท้า  ขณะนี้องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมมือกัน
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลหนองหล่ม 

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

ถ้ าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้  แต่ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเดินเข้าชมได้
เนื่องจากมีกระแสน้ าที่อยู่ในถ้ าไหลออกมาสู่ภายนอก ซึ่งขณะนี้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลัง
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลหนองหล่ม 

 

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

  2.จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม     8 แห่ง  
3.ร้านอาหารตามสั่ง / ร้านก๋วยเตี๋ยว  7 แห่ง 

  4.ร้ายขายของช า     35 แห่ง  
5.ร้านเสริมสวยและบริการตัดแต่งผม   4 แห่ง 
6.ร้านอินเตอร์เน็ต/ร้านโทรศัพท์    3 แห่ง  
7.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์  7  แห่ง  
8.ร้านขายปุ๋ยเคมี    1    แห่ง  
9.โรงกลึง                                        1        แห่ง 

  10.ตลาดสด              2 แห่ง 
11.โรงกลั่นสุรา                    5        แห่ง 

  12.โรงงานอุตสาหกรรม    4 แห่ง  
13.เสาสัญญาณโทรศัพท์        3 แห่ง 

  14.โรงส ี     7 แห่ง 
 

6.4)การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม 

    กลุ่มครีมมะขาม หมู่ที่ 2 
    กลุ่มสตรีพิการเย็บปักประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 
    กลุ่มจักสานผู้สูงอายุต าบลหนองหล่ม 
    กลุ่มดอกใม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 
    กลุ่มสานกระเป๋า หมู่ที่ 3 
    กลุ่มเชือกร่มดิ้น หมู่ที่ 3 
    กลุ่มเชือกร่มดิ้น หมู่ที่ 4 
    กลุ่มเลี้ยงโคต าบลหนองหล่ม 
 
7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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7.1)ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  

หมู่
ที ่

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

1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร  มาตรา 309 312 621 194 
2 บ้านใหม่เหนือ นายวรชาติ  พินิจ 360 364 724 223 
3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย  เผ่าแก้ว 288 325 613 206 
4 บ้านท่านคร นายไมตรี  จันต๊ะ(ก านัน) 425 413 838 261 
5 บ้านแม่พริก นายฉลอง  จันต๊ะวงศ์ 611 627 1,235 381 
6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต  บัวนาค 249 198 447 204 
7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์  เผ่ากันทะ 307 313 620 208 
8 บ้านหนองหล่ม นายจีรชัย  อัมพุธ 332 295 627 216 
9 บ้านร่วมจิต  171 143 314 65 

รวมทั้งสิ้น 3,052 2,990 6,042 1,958 
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รายได้ 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย ต่อปีของ
ประชากร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2559 
 

หมู่ที่ พ้ืนที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

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

รายได้บุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อ่ืน ปลูกเลี้ยงหาเอง 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 136 251 79,750 23,191 5,890 3,971 112,801 61,120 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 160 282 72,575 20,884 8,200 4,391 106,049 60,170 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 132 268 89,424 24,962 5,932 1,837 122,155 60,166 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 229 449 81,603 24,502 7,528 3,520 117,153 59,751 
หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 169 326 74,604 25,018 8,609 3,669 111,900 58,009 
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ 85 172 76,471 21,612 8,882 7,271 114,235 56,453 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 168 368 81,345 22,560 12,667 6,670 123,241 56,262 
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 170 422 91,406 26,212 7,453 7,141 132,212 53,261 
หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต 36 60 48,389 17,222 6,944 3,069 75,625 45,375 
 รวมทุกพื้นที่ 1,285 2,598 80,159 23,605 8,152 4,649 116,565 57,654 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2559 
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4)  รายจ่าย 
 ตารางท่ี 5 รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2559 
 

หมู่ที่ พ้ืนที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

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

รายจ่ายบุคคล
รวมเฉลี่ย(บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต อุปโภค

บริโภคท่ี
จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคท่ีไม่

จ าเป็น 

ช าระหนี้สิ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง 85 172 19,447 23,618 18,106 22,894 104,065 51,427 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม 165 326 17,692 23,577 18,859 38,284 98,412 51,017 
หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร 132 2668 17,558 24,390 18,087 42,727 102,763 50,615 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา 168 368 23,446 26,929 20,424 39,935 110,734 50,552 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล 136 251 16,044 20,978 17,022 39,176 93,221 50,510 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก 160 282 15,225 20,325 16,558 36,438 88,545 50,208 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เหนือ 229 449 18,679 23,790 18,005 36,772 97,246 49,598 
หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น 170 422 25,976 21,159 16,224 38,806 102,165 41,156 
หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต 36 60 14,806 17,583 12,306 13,333 58,028 34,817 
 รวมทุกพื้นที่ 1,285 2,598 19,256 22,972 17,769 38,226 98,223 48,582 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2559 
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7.2)ข้อมูลด้านเกษตร 
1.ข้าวนาปี มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 78 ครัวเรือน 78 แปลง จ านวน 248 ไร่ 
2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 853 ครัวเรือน 1,757 แปลง 

จ านวน 17,239.75 ไร่ 
       3.มันส าปะหลัง มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 25 ครัวเรือน 30 แปลง จ านวน 
243.25 ไร ่

         4.ล าใย มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 314 ครัวเรือน จ านวน 1,670 ไร่ 
 (ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ลงทะเบียน) 
บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 1 

ท านา 80 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 15 ครวัเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 70 ครัวเรือน  
ท าสวน ยางพารา จ านวนผู้ปลูก 14 ครัวเรือน 

บ้านห้วยใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 
ท านา 120 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 20 ครัวเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 ครัวเรือน  

บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 
ท านา 185 ครัวเรือน  
ท าไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 20 ครัวเรือน  
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ครัวเรือน  

 
บ้านท่านคร หมู่ที่ 4 

ท านา 30 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 15 ครวัเรือน  
ท าสวน มะขาม จ านวน 5 ครัวเรือน  
ท า ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 15 ครัวเรือน  

บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 
ท านา 312 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 10 ครัวเรือน 
ท าสวน มะขาม จ านวน 3 ครัวเรือน  
ท าไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 20 ครัวเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 290 ครัวเรือน  

บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 
ท านา 3 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 1 ครัวเรือน 
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ท าไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 10 ครัวเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 135 ครัวเรือน  

บ้านแม่พริก หมู่ที่ 7 
ท านา 80 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 10 ครัวเรือน 
ท าไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 20 ครัวเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 ครัวเรือน 

บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 
ท านา 125 ครัวเรือน  
ท าสวน ล าไย จ านวน 27 ครวัเรือน 
ท าสวน ยางพารา จ านวน 14 ครัวเรือน  
ท าไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 20 ครัวเรือน 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 65 ครัวเรือน 

บ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9 
ท าไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40 ครัวเรือน  
 

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

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

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 – 5,7 - 8 ต าบลหนองหล่ม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 
 5.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 
 7.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
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8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8.1)การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีประชาชนบางส่วนนับ

ถือศาสนาคริสต์ และมีกลุ่มชนเผ่าบางส่วนในพื้นท่ีนับถือผี  
  -วัด/ส านักสงฆ ์   ๔ แห่ง 
  -โบสถ์คริสต์   ๑ แห่ง 
 

8.2)ประเพณีและงานประจ าปี 
งานประจ าปีของต าบล  พิธีสักการะเจ้าพ่อค าปวน พิธีนี้จัดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาล

สงกรานต์  โดยได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๑  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๗   ณ  
สนามบริเวณดงหนองหล่ม  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองหล่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือ
ท าพิธีสักการะเจ้าพ่อค าปวนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในอ าเภอดอกค าใต้ให้ความ
เคารพสักการะ   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ า
หนองหล่ม เพื่อให้มีความสะอาดและมีแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี และเป็นการสืบ
สานงานประเพณี  “ล้านนามหาสงกรานต์” ซึ่งในงานจะมีงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  การ
ประกวดเทพีสงกรานต์ต าบลหนองหล่ม  การประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะเจ้าพ่อค าปว
นของประชาชน  9  หมู่บ้านร่วมทั้งต าบลใกล้เคียงในอ าเภอดอกค าใต้  และการประกวดวง
สะล้อซอซึง 
 

8.3)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม

จากรุ่นสู่รุ่น และช่วยบอกเล่าเรื่องรวมความเป็นไปเป็นมาของชุมชน 
ภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่ส าเนียงการพูดตลอดจนความหมายของค าศัพท์ 

เช่นนั้นแล้วจึงท าให้ในแต่ละท้องถิ่นมีภาษาพูดและส าเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น
ด้วย ภาษาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 

ประชาชนต าบลหนองหล่ม ใช้ภาษาเหนือ หรือก าเมือง หรือค าเมือง ซึ่งเป็นภาษาถิ่น
ที่ใช้ในภาคเหนือตอนบน ในการสื่อสาร 

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

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

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

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

พ้ืนที่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สถานที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค้า ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
บ้านใหม่เหนือ 

 
9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

9.1)น้ า 
น้ าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น น้ าเป็น

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

ปัญหาของทรัพยากรน้ า 
-ปัญหาการมีน้ าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้ท าลาย

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

ไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในต าบลหนองหล่ม
ทุกๆปี 

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

แหล่งทรัพยากรน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่ต าบลได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยฮุง อ่างเก็บน้ าร่องช้าง 
สระจ าป่าแหย่ง ดงหนองหล่ม ห้วยร่องสัก ห้วยร่องช้าง ห้วยฮุง ห้วยหนองหล่ม ห้วยปาง 
ห้วยแปม ห้วยแม่พุง ห้วยก้างปลา ห้วยส้าน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ าที่ใช้เพื่อการเกษตร 
และใช้ในการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองหล่ม 

9.2)ป่าไม้ 
 ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็นป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า ป่าพลัดใบ หรือ ป่า
โปร่ง    ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์อ่ืน ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย
สี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์
ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ  ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูก
ท าลาย  จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พ้ืนดินจะโล 
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ขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้น
เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และท่ีลุ่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่ได้  ปัจุบันป่าไม้ได้ถูกบุกรุกเพ่ือท า
สวนยางพารา ท าไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงจ านวนมาก เนื่องจากประชาชนยังขาดที่ดินท ากิน ท าให้บุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยกร
ป่าไม้ทุกๆปีโดยการร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่ เพื่อ
ร่วมกันปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มให้มากยิ่งขึ้น  

 

9.3)ภูเขา 
ต าบลหนองหล่มเป็นพ้ืนที่ราบเชิงภูเขา ซึ่งพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง อยู่ใน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 
1. สรุปการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน  

ปีงบประมาณพ.ศ.2557-2560 
1.1   สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ 2557  
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้   24,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  24,000,000   บาท 
  รายรับจริง   21,509,844.28 บาท 
  รายจ่ายจริง   19,137,797.31 บาท 
 ปีงบประมาณ 2558  
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้   27,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  27,000,000   บาท 
  รายรับจริง   19,552,480.98 บาท 
  รายจ่ายจริง   18,387,137.00 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559  
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้   23,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  23,000,000   บาท 
  รายรับจริง   22,447,802.73 บาท 
  รายจ่ายจริง   19,991,723.54 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560  
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้   39,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  39,000,000   บาท 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2557 

 
ปีงบประมาณ 2558 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน โครงการที่เสรจ็ จ านวนงบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ          ๘ 12.308 ๖๙๖,๑๐๒ ๕๗ 87.692 65 ๑๐๐ 

2. ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

39 65 ๓,๑๒๙,๘๖๒ ๒๑ 35 60 ๑๐๐ 

๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 42.857 ๑๕๔,๘๖๓ ๑๖ 57.143 28 ๑๐๐ 

๔.  ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

12 66.667 ๗๕๙,๓๓๓ ๖ 33.333 18 ๑๐๐ 

๕.ด้านบริหารจัดการ ๓๓ 143.48 ๕,๑๒๔,๒๓๗ - - 23 ๑๐๐ 

รวม 104 53.608 ๙,๘๖๔,๓๙๗ ๑๐๐ 51.546 194 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน โครงการที่เสรจ็ จ านวนงบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ          ๑๗ 28.333 ๕,๓๘๔,๒๕๐ ๔๓ 71.667 60 ๑๐๐ 

2. ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

52 74.286 ๑๔,๖๙๗,๔๕๐ ๑๘ 25.714 70 ๑๐๐ 

๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 24.138 ๗๔,๑๕๒ ๒๒ 75.862 29 ๑๐๐ 

๔.  ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

8 38.095 ๑,๑๘๘,๒๘๑ ๑๓ 61.905 21 ๑๐๐ 

๕.ด้านบริหารจัดการ ๓๐ 100 ๒,๙๔๖,๔๗๗ - - 30 ๑๐๐ 

รวม 114 54.286 ๒๔,๒๙๐,๖๑๐ ๙๖ 45.714 210 ๑๐๐ 
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ปีงบประมาณ 2559 

 
1.2   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2557-2560 นั้นสามารถ
สรุปผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. การก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม การวางท่อระบายน้ า เป็นต้น  

    1.2 ด้านแหล่งน้ า 
     เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า เพ่ือลดปัญหาการ 

ขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยการ ก่อสร้างท านบกั้นน้ า ขุด
เจาะบ่อบาดาล ขุดสระน้ า เป็นต้น  

     1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
           เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ 

และเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน โครงการที่เสรจ็ จ านวนงบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ด้านเศรษฐกิจ          ๕๓ 55.789 3,๒๓๖,๒๐๐ ๔๒ 44.210 95 ๑๐๐ 
2. ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

47 61.842 ๓,597,558 ๒9 38.157 76 ๑๐๐ 

๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 23.077 ๕๔๐,๖๔๐ ๒๐ 76.923 26 ๑๐๐ 

๔.  ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

16 76.190 ๑,๐๘๔,๕๐๘ ๕ 23.809 21 ๑๐๐ 

๕.ด้านบริหารจัดการ ๒2 84.615 ๑,544,383 4 15.384 26 ๑๐๐ 

รวม 144 59.016 ๑0,003,289 100 40.983 244 ๑๐๐ 
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    2.ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

    2.1 ด้านสาธารณสุข    มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน , น้ ายา และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  
      2.2 ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน 
เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนอง
หล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม  
      2.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน 
ท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณีสักการะเจ้าพ่อค าปวน  ส่งเสริม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
  2.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ   มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น     
การแข่งขันกีฬาระดับต าบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่าง ๆ  
  2.5 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   มุ่งเน้นให้ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  
      3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว (ดงหนองหล่ม) โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้, สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกริมคันคลองเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
      4. ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่าง ๆในชุมชน เช่น 
การฝึกอบรม อพปร. , การจัดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลดอกค าใต้ การบรรเทาทุกข์ให้กับ
ประชาชนในช่วงฤดูแล้งโดยการจัดส่งน้ าอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ า การจัดซื้อและ
เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง เป็นต้น  
  4.2 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน   มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้
หมดไป เช่น โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 

     5. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ   
        เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล การให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน เป็นต้น 
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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  แผนงาน / โครงการ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
  การด าเนินงานปี 2567-2560 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลัก
คุณธรรม และนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และ
หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล ร่วมในการจัดซื้ อ / 
จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น 
 แผนพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการบริหารงานภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปได้ และให้ทันสมัยตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

 
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560   

2.1   ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
9. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่ 
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑3. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขต

เทศบาลทั้งหมด 
๒. มีห้องประชุมแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2   ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการ

ได้ตามที่ประชาชน  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบาง

จุด ท าให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็น

ชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่

เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ   
    พ.ศ.2557 – 2560   
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
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๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชน   

๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      
   แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
๓)  ไมค่วรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุด

บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลหนองหล่มมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ
ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
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      แนวทางการแก้ไข   
 
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหา
วาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุด

บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลหล่มได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  
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อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

     แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมาก

กวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

สาระส าคัญ 
๑. สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติ ท าให้ภูมิ
ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว 
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีรุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรม
ข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 
ของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
จะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น สถานการณ์และ
แนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่ล่อแหลม 
และมีความเสี่ยงนอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ
ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว
ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้าย
มาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 
ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี 
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ใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดั งกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆขยายก าลังการผลิต
เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยน
ผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพล 
และบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความ
มั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนด
นโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ
จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้ง 
เกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่
กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วน
ส าคัญในการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆรวมทั้งน้ ามันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่
ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดัน แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปีหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘)ให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่
สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน 
รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ
กลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความ
พยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ 
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นส าหรับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการ
พัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับ
สูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในป ี
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๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา2 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per 
Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ.ต่อหัวต่อปี) โดย สศช.ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และ
บริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ จาก
ร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน 
ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี 
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของ
ประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในปี๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่
ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภค 
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนใน
เชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย  ได้แก่ 
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ 
ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน 
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามัก
ขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่ าขาดความ โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี
เป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็น 
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัย
ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้า
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ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา 
ประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 
๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย 
การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัย
ยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
มิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าและที่ส าคัญ
เงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้
จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับ
แรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดน 
อย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน 
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาวทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
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และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบ
การท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและ 
เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศนั้นเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และ
ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดม
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมี
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วง
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะ
ยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสี ย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็น
จะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก 
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือ
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยก 
ระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษา 
ความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการ
ยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและ
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คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ 
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ไว้แล้วซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้วมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคตพิจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3 เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ 

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 
บาท  (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของ 

การลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วน 

ร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี 
เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การ
ผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีด 
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
คมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ 
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ 
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิต
สินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส้าหรับการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก
กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการ
ท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ 
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
การเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท้า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุน
การลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
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ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และ
กิจการเพื่อสังคม 

2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ 
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตอ่สุขภาพของประชาชน 
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2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดบัรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต 

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้
การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุน
ทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 

 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง 
อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ 
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม 
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดย
ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก 
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้
น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่า
ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ 
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ 
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน 
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุก
ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้
ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท้า
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ 

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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วิสัยทัศนจ์ังหวัดพะเยา 
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก
กระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง 
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557-2560) 
 

 
 
 
 

 
พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและขยายมูลค่า 

การค้าชายแดน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา 

๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๒. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
๓. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน 
๔. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิด

ภาวะโลกร้อน 
6. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่ง เสริมการ เกษตรปลอดภัย  และการค้ า  การลงทุน  เพื่ อ เพิ่ มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่กลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
แนวทาง 
 1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
 2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจน
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 5.พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ และการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า เพื่อการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งการเชื่อม
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 
 6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชี่อมต่อในระบบโลจิส 
ติกส์รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 7. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 8. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข 
 3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. ส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 5. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์โดยให้ความส าคัญด้าน
การพัฒนาเครือข่าย 
 6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
2. ส่งเสริมการจัดการดินและน้ า 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทาง 
 1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
  1.1 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.3 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่าย
แก่ประชาชน และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
 2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
 2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
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 2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควันและ
ไฟป่า 
 3.2  ผลั กดั นส่ ง เ ส ริ ม ให้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  มี ก ารบริ ห า รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
 2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
 3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
 4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทาง 
 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ให้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
 3. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 
 

 
วิสัยทัศน์อ าเภอ : ดอกค าใต้งาม  เมืองน่าอยู ่ การเกษตรปลอดภัย  ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุน  และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
         ๑. ประชาชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขี้น 
         ๒. เกษตรปลอดภัยช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
         ๓. เพ่ิมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
         พัฒนาศักยภาพเกษตรกร น าไปสู่การท าเกษตรปลอดภัย เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป้าประสงค์ 
         สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ 
กลยุทธ์ 
        พัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนให้มีทักษะการอยู่ร่วม
สังคมอย่างปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   : พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
         การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข การลดต้นทุน
การผลิต มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีเส้นทางคมนาคม มีน้ าใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
กลยุทธ์ 
        ๑.พัฒนาเมือง 
        ๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
        ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔   : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์ 
       ๑. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       ๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ าอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า ชุมชน และเมือง 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 

2. พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม

ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

 เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 

6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 

7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัพะเยา 

 “ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 
 ยั่งยืน 

2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ปกป้อง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง 
 สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน 
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่มและแนวทางการพัฒนา   ในช่วง 4 ป ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ 

 
พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ และการลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
  ภารกิจหลักที่  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้คน ครอบครัว และ
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักที่  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
“ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้  สะดวกรวดเร็ว และมี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
  ๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาล 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
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 เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

3. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

7. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 

9. เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

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

2. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ าท่วมขัง 

3. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

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

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

สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 

- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  
เพ่ือประชาชน 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

 

3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

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

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

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

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนเพ่ือ

การเกษตร  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รั กษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

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

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

10. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

11. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 

13. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

14. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งข้ึน 

2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 

5. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

7. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

8. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

10. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

11. เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

12. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

13. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 

15. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

16. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์
ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่ ง เสริมอนุ รั กษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

- จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดหา 

จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

6. ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน - จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ ได้ รับการ
สนับสนุน 

- จ านวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 

จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 

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

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์/
พัฒนา 

- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทนแทนและการใช้อย่างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้ยั่งยืนและน่าอยู่ 

2.   เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

2. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ประชาชนประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เ พ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ครัวเรือนที่ได้รับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
 

พันธกิจ 
1.สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่  
3.  การป้องกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด  
 

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

4. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

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

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

- หมู่บ้าน ชุมชน มีความสมานฉันท์และความสามัคคี 
- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน 
และตามชายแดน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย 

- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบ)  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

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

จัดเก็บภาษ ี
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- จ านวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ

บริหารงาน 
- จ านวนเทศบัญญัติต าบล ท่ีออกบังคับใช้  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

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

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือ 
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลหนอง

หล่ม ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่มซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่าง
ที่สุดส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้
ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตส าหรับเทศบาลต าบลหนองหล่มต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองเพ่ืออนาคตจะไม่
ประสบปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

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

2. ทางระบายน้ าล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามี
วัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่ งท่อระบายน้ าเล็ก
ท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ประชาชนบางหลังคาเรือน
ยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะของ
การอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีท าให้ถังลูก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
- 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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บอลเก็บน้ าประปาเป็นสนิม พุพัง ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท าให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย 
ช ารุด พัง ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และน้ าประปายังมี
หินปูนผสมเป็นจ านวนมาก 

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระน้ าในพ้ืนที่นา
ของตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณล าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้าน
จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต หมู่ที่ 2 บริการรับส่ง
ไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม แต่ใน
ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่ก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรื อนกับการบริการ
ของ TOT เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือ
ด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม

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

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ 
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาชีพอ่ืนเช่นค้าขายธุรกิจรับเหมาข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วนน้อย
เมื่อเทียบการท านา ท าไร่ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลหนองหล่มยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิด
ต่อไปว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

 ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ยังต้อง 
อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆเช่นปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานปัญหาด้านสังคม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงาน
ภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหา
เร่งด่วนบางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัย
งบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัดเพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ
กระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น 
อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  

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

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

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

ทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท า
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากข้ึน แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น 
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มขาดการปลูกจิตส านึกใน
ด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 -35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ 
ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งท่ีพ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสาน
ต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่
ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิด
ปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที ่4 มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มไม่มีพ้ืนที่ใน 
การเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่าง
แท้จริง หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
แก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะด าเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลหนองหล่มคอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของ
ตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลหนองหล่มเพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้าน
สาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน 
สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การ
ปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ 
บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทาง
โลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริม
โดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ส่งเสริม
กีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมี
การส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่ เทศบาลต าบล
หนองหล่ม ต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 

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

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน 
ท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซ่ึงเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

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

บริหารอย่างจริงจัง   
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนอง

หล่ม ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วม
ประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆสาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบล
หนองหล่มบางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาด
ประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริม
พัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีไม่
เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด รายได้ของเทศบาลต าบลหนองหล่มมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ของเทศบาลต าบลหนองหล่มส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่
มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
     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 โดย
การส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติ
เพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

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

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

3. เทศบาลต าบลหนองหล่มสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็น
ธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ 
อย่างยั่งยืน 
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  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่แตกต่าง

จากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือเป็นปัญหาส าคัญเช่นปัญหาการจัดเก็บขยะ
ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและเพ่ือเป็นปอดชุมชนซึ่ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่มากท าให้ปัญหา
ด้านต่างๆไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนักเป็นปัญหาขยะของครัวเรือนดังนั้นปัญหาที่น่าจะ
เร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงสวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นปอดอย่างแท้จริง
ภายในชุมชนส าคัญๆของเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหล่มมีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การ
ปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลาย
ศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลหนอง

หล่ม เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ 
จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้ องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม
อย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลหนอง

หล่มชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิ จ  และ  สามารถ เปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแตเ่ทศบาลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

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

ภายใต้กรอบของกฎหมาย W4 พ้ืนที่ต าบลไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจร
ผ่านท าให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว 

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

ท า ให้ การปฏิบัติ ของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์S6 สภาเทศบาลต าบลสามารถออกข้อบัญญัติ

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

ภารกิจและก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้ อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดแูล้ง 

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

ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 

และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยั งมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

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

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

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

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

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

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

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

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

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิน่ 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

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

T8 ภัยธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ า ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

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

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

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

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

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ องประชาคม
อาเซียน 

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

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

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

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

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

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

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

5) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

6) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

8) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

9) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

10) ในเขตเทศบาลมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่ไดร้ับการพัฒนา 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล -ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน ้าเสีย
เพิ่มมากขึ น 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน ้า
เสียถูกก้าจัดให้หมด
ด้วยวธิีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบรโิภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลอืก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื นทีบ่าง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื นที่ท่ี
ได้รบัความเดอืนรอ้น
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื นที่
ได้รบัความชอ่ยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้ม่ังคงแข็งแรง  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร 
- การอุปโภค-บริโภค 
- สังคมในชุมชน 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

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

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

9) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

10) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

11) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๑2) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

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

2) ปัญหาการตัดไม้ท าลาย
ป่า 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

-ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ท ากินและให้มี
การส่งเสริมการปลูก
ป่า 

๔. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

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

๔. ด้านบริหารจัดการ 1) การบริหารภาครัฐต้อง
เร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนอง
การให้บริการ 

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

- ชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ 

-เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน
ระดับทีส่ื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
 

 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
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         ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
แบบ ยท.01 
 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ. 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบ ยท.01 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์
ด้ านความ
มั่นคง 

 

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

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

 

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

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

 

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

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 
 

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

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

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภ า ค เ มื อ ง 
แ ล ะ 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
พและธรร
มาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

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

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

 

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

 

ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า
โครงสร้ าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลหนอง 
หล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ

บริหารจดัการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

พะเยา 

ยุทธศาตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภยัและ
การคา้ การ

ยุทธศาตร์ที่ 2 
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาตร์ที่ 3 
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความมั่นคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า  

การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

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 . ส่ ง เ ส ริ ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร
ผลิตปลอดภัยเพื่อ
ส ร้ า ง มู ลค่ า เพิ่ ม
แ ล ะ โ อ ก า ส
ทางการตลาด การ
พัฒน าบุ ค ล าก ร 
ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพผลผลิ ต
และบรร จุ ภัณ ฑ์ 
การประชาสัมพันธ์
และด้านการตลาด 

3 . พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ด
กิจกรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวตลอดปี 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวสู่การ
ให้บ ริการอย่ า งมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานในระดับ
สากล 

2. สนับสนุนสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
เกษตรกรและภาค
ธุ ร กิ จ  อ บ ร ม
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ความ รู้ตลอดจน
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิน งานขอ ง
สถาบันเกษตรกร
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เข้มแข็งพร้อมรับ
การแข่ งขั นทาง
ธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

6.พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบ
ผัง เมือง และการ ให้บริการเชื่ อม ต่อ             
ในระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ 
(North-South Economic Corridor) 

7. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1 .1  พัฒนา โค ร งสร้ 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 
แล ะ บ ริ ห าร จั ดก า ร
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1.4พัฒนา ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การ เกษตรและ เพิ่ มศั กยภาพกา ร
ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาด
อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
ประชาชน 

๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้ 
ระบบการผลิตแบบครบวงจร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพรวมทั้ง
ด้านการตลาดอย่างมคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 
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โครงการ/กิจกรรม  
 

1.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต าบล  (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา และก่อสร้างถนน คสล.) 

2.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรม 
     การปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ าต่างๆ) 
3.  โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในต าบลเช่นกลุ่ม 
     ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเย็บกระเป๋า ฯลฯ 
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ท านา เลี้ยงสัตว์ปลูกผัก 
6.  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลหนองหล่ม 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

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

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

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

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

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึง
อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.ส่งเสริมเด็ก สตรี  ผู้ สูงอายุ  คนพิการ และ
ครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับ
คุณภาพชี วิ ตคุณภาพชี วิ ต  ด้ าน การศึ กษ า 
วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคง 

2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน 
ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

3.ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ในการมีส่วนร่วมของชุมชน 

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

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

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

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

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาระการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
ประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน 
 

2.6 ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาวะในชุมชน 
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โครงการ/กิจกรรม  
1.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี และสนับสนุน 
     ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนและ 
     ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าภายในต าบล 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ดนตรี และจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
5.  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่ 
6.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
7.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมบุคลากร   
     การศึกษาต่อ 
8.  โครงการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน      
     ต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบล  
9.  โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 
     ในต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  
10. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเสริมทักษะ 
11.  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านอาคารสถานที่เช่นจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
      ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก 
      เล็ก  
12.  โครงการจัดหารถรับ – ส่ง เด็กเล็กและสนับสนุนค่ารถ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และการจัดหาสวัสดิการอื่นๆแก่  
       ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส  
14.  โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
15.  โครงการจัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ 
16.  โครงการจัดหาอุปกรณ์งบประมาณจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ 
       ยากจนในพ้ืนที่ต าบล 
17.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเยาวชนในต าบล 
18.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นให้แก่ อสม. เพื่อปฏิบัติงาน และ 
      จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัย กู้ชีพ เพ่ือบริการประชาชน 
19.  โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อและให้ความรู้ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  โรค 
       เอดส์   โรค  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  
20.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21.  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 
22.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาดูงาน 
       ของกลุ่มประเทศอาเซียน  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

1.ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

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
ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อความ
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 พยากรธรรมชา ติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

โครงการ โครงการ 

2.สนับสนุนการจัดการดินและ
น้ า 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

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

โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
 1.  ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟู คุณภาพของที่ดินและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
 2.  ส่งเสริมการเกษตรชุมชนลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการท าปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซังข้าว 
 3.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ป่า อากาศ ส่งเสริมการปลูกพืช 

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

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

 7.  โครงการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน รณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
 8.  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์ป้องกันไม่เผาฟางข้าว  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน  และกลุ่ มพลั ง
มวลชน ให้แสดงออกถึงความ
จงรั ก ภัก ดี ต่อสถาบันของชา ติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4.2 ปกป้องและ
แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

4.1 ปกป้องาเทิดทูน 
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พร ะ มหาก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

4.3 เสริมสร้างความเข็ม
แข็งองค์กรประชาชนและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
ความปลอดภัยในชีวิ ต
และทรัพย์สิน 

โครงการ 

2.บู รณาการสกั ด
การน าเข้า เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า 
บ า บั ด ผู้ เ ส พ 
 

4.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน ข้าราชการใน
พื้นที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียม
คว ามพร้ อ ม เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช าค ม
อาเซียน 

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 ปกป้อ งและ
แก้ ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

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

 

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

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

      ประชาธิปไตย  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

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

5.1 บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวทีเรียนรู้
และการมีส่ วนร่ วม
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
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๒  การส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวที เรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมของประชา
รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

 

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

โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจ าต าบล และปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ช ารุด 
     2. โครงการจัดหาหนังสือและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
 3. โครงการจัดตั้งห้องสมุดประจ าต าบล 
 4. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ของต าบล 
 5. โครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตต าบล 
 6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์เช่นรถตู้โดยสาร รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ 

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

 8.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
 9.  โครงการปรับปรุงอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อมส านักงาน 

10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน 
องค์กร 

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

 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
 ““ บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจดี  ด ารงชีพอย่างพอเพียง ” 

 

พันธกิจ 

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

๒ พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้
คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

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

๕ สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และชุมชน 
 

 
 

  

3.4แผนท่ียุทธศาสตร์ 

แบบ ยท .02 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

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

๒  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

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

๔   ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจ 
ของเทศบาล 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  

แบบ ยท .02 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ             
การท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพื่อ
ประชาชน 

๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทั้ งด้านการตลาดอย่างมี คุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แน วแ น วทา ง
การพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาะรการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

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

๓.  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การ
ชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

๖. ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกัน
ความ มั่นคง 

8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน 

๒. การพัฒนา ศักยภาพชุมชน เพื่ อการจัดการพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

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

2. ป้องกันและแก้ ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน 

3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวที
เรียนรูแ้ละการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลม่ 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

เส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุน 

จ านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นถนน
ลูกรังได้

ก่อสร้างเป็น
ถนน คสม.
เพิ่มขึ้นทุกป ี

โครงการก่อสร้างถนน คสม./
ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
 
 
 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ไป-มา 

3 3 3 3 จ านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง 
ทุกป ี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง โดยวธิีการกลบ
หลุมบ่อ/ปรับเกรดบดอัดแน่น 
 

โครงการลงหินคลุก 
โครงการราวกั้นถนน 

กองช่าง อบจ.
พะเยา 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ไป-มา 

1 1 1 1 จ านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง 
ทุกป ี

โครงการสนับสนุนน้ ามัน
เช้ือเพลิงโครงการปรับปรุง
ถนนภายในต าบลและ
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ 
หน่วยงานอื่น 
 

กองช่าง อบจ.
พะเยา 

เส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1  จ านวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นถนน
ลูกรังได้
ก่อสร้างเป็น
ถนน ลาด
ยางเพิ่มขึ้น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
 
 
 

กองช่าง ทาง
หลวง

ชนบท/
อบจ.
พะเยา 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ท าให้เมือง
หรือชุมชนมี
ความสวยงาม 
เจริญเติบโต
อย่างมี
ระเบียบแบบ
แผนและถูก
สุขลักษณะน่า
อยู ่ 

1 1 1 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุน 

การมีส่วน
ร่วมของ
เจ้าของ
ที่ดินใน
พื้นที่
เป้าหมาย 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีผังเมือง
เพื่อสร้าง
สภาพแวด  
ล้อมที่น่าอยู ่

โครงการจัดท าผังเมือง 
 
 
 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

100 100 100 100 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

กองช่าง อบจ.
พะเยา 

จ านวน
หมู่บ้านที่มี
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง 

9 9 9 9 จ านวน
หมู่บ้าน
ได้รับการ
ติดต้ัง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ให้ใช้งานได้
ดีทุกแห่ง 

ไฟฟ้า
สาธารณะ
ในหมู่บ้าน
ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้
งานได้ดีทุก
แห่ง  

โครงการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 
(ไฟกิ่ง) 
 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ าใน
ฤดูน้ าหลาก
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

2 2 2 2 พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหาร
จัดการน้ า เพื่อ
ประชาชน 

จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
 

กองช่าง ส านัก 
ปลัด 

9 9 9 9 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า/
ท านบกั้นน้ า 
 

 

กองช่าง ทรัยพ
ยากร
น้ า 

1 1 1 1 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

 

โครงการก่อสร้างสะพาน กองช่าง ส านัก 
ปลัด 

จัดหาน้ าเพือ่
การเกษตรใน
พื้นที่ให้มี
เพียงพอ
ในช่วงฤดู
เพาะปลูก 

1 1 1 1 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
 

กองช่าง ทรัพยาก
รน้ า/

โครงการ
ชลประ
ทาน 

แหล่งน้ า
อุปโภค
บริโภคได้รับ
การปรับปรุง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ทุกหมู่บ้าน
มีน้ าอุปโภค
บริโภค 

ร้อยละ 
100 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น 
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา 
โครงการก่อสร้างถังพักน้ า 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

กองช่าง กรมส่ง
เสิรมฯ 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
คุณภาพและ
สะอาด
ปลอดภัย 

100 100 100 100 พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหาร
จัดการน้ า เพื่อ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
มีน้ าอุปโภค
บริโภค
อย่างทั่วถึง
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ทุกหมู่บ้าน
มีน้ าอุปโภค
บริโภค 
ร้อยละ 
100 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง ส านัก 
ปลัด 

กักเก็บน้ าเพือ่
การเกษตรใน
พื้นที่ให้มี
เพียงพอ
ในช่วงฤดู
เพาะปลูก 

3 3 3 3 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

 

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า/ 
ประตูน้ า 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
คลองส่งน้ า ฝายกั้นน้ า 
ประตูน้ า 
โครงการก่อสร้างท่อน้ าล้น 

กองช่าง ส านัก 
ปลัด 

กักเก็บน้ าเพือ่
การเกษตรใน
พื้นที่ให้มี
เพียงพอ
ในช่วงฤดู
เพาะปลูก 

9 9 9 9 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกล าเหมือง ล า
ห้วย สาธารณะในต าบล 
 
 

กองช่าง ทรัพยา
กรน้ า 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กักเก็บน้ าเพือ่
การเกษตรใน
พื้นที่ให้มี
เพียงพอ
ในช่วงฤดู
เพาะปลูก 

2 2 2 2 พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหาร
จัดการน้ า เพื่อ
ประชาชน 

จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ร่องช้าง 
โครงการก่อสร้างแก้มลิง 

กองช่าง ทรัพยา
กรน้ า 

1 1 1 1 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าร่องช้าง 
 
 

กองช่าง ทรัพยา
กรน้ า 

2 2 2 2 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า กองช่าง โครงการ
ชลประ
ทาน 

จัดหาน้ าเพือ่
การเกษตรใน
พื้นที่ให้มี
เพียงพอ
ในช่วงฤดู
เพาะปลูก 

1 1 1 1 จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าอ่างเก็บน้ าร่องสัก 

กองช่าง โครงากร
ชลประ
ทาน 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ต าบลน่า
ท่องเที่ยว 

3 3 3 3 พัฒนา สนับสนุน 
และบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการ
ก่อสร้าง 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวดงหอ  
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวปางงุ้น 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวผาช่อ 

ส านักปลัด การ
ท่องเที่ย
วจังหวัด
พะเยา 

ด าเนนิ
กิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้ให้
ครัวเรือน 

21 21 21 21 พัฒนาองค์ความรู้ 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าทาง
การเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ 

จ านวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ปีละ 1 
กลุ่ม 

โครงการ ส่งเสรมิกลุม่ผู้สูงอายุ 
โครงการ ส่งเสรมิดอกไม้
ประดิษฐ ์
โครงการ ส่งเสรมิอาชีพเลี้ยงโค 
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
พิการเย็บปักประดิษฐ ์
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสาน
กระเป๋า/ตระกร้า 
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า 
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา 
โครงการส่งเสริมอาชีพท าน้ ายา
อเนกประสงค ์
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เชือกรม่ดิ้น 
 

ส านักปลัด พมจ.
พะเยา/
แรงงาน
จังหวัด
พะเยา 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ด าเนนิ
กิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้ให้
ครัวเรือน 

    พัฒนาองค์ความรู้ 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าทาง
การเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ 

จ านวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ปีละ 1 
กลุ่ม 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มหมอ
เมือง 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
พื้นบ้าน 
โครงการสร้างและขยาย
เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
หนองหล่ม 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ใน
ต าบล 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธอิัน
ชอบธรรม 
 โครงการตรวจสอบติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
ปลอดภัย และร้านค้า 
 

ส านักปลัด พมจ.
พะเยา 

/
แรงงาน
จังหวัด
พะเยา 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า  
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการ
ลงทุน                        
ที่ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ด าเนนิ
กิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้ให้
ครัวเรือน 

    พัฒนาองค์ความรู้ 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าทาง
การเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ 

จ านวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ปีละ 1 
กลุ่ม 

โครงการผลิตส่ือและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทาง
วิชาการและถา่ยทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
ประชาชนและเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ท าไม้กวาด 
โครงการตลาดสีเขียว 
โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน
การเกษตร 
เพื่อส่งเสริม 
การฝึกอบรม 
การประกอบ
อาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 8 8 8 พัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคม 
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จ านวน
โครงการ 

ปีละ  
1 โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนนุการเพาะปลูก
และบริโภคผลผลิต 
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 ส่งเสรมิการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์ 
 ส่งเสรมิตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิต 
 ส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพร 
 โครงการจดัตั้งศูนย์เรียนรูต้าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสรมิการออมบุคคล กลุ่ม
องค์กร 
ให้ความรู้การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา 

ส านักปลัด  

กิจกรรม
ส่งเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณ ี

16 16 16 16 การอนุรักษ์ส่ง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

5 
โครงการ/ปี 

 
 

 ส่งเสรมิสภาวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ต าบลหนองหล่ม 
 สนับสนนุส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณแีละภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ มีการ
ถ่ายทอดสูเ่ยาวชนและ
ประชาชน 
 โครงการจดังานประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิน่  งานพิธีทาง
ศาสนา  งานพระราชพิธ ีและ
ประเพณีต่าง ๆ 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

กิจกรรม
ส่งเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณ ี

    การอนุรักษ์ส่ง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

5 
โครงการ/ปี 

 
 

ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นต าบลหนอง
หล่ม 
สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ มกีาร
ถ่ายทอดสู่เยาวชนและ
ประชาชน 
โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งานพิธี
ทางศาสนา  งานพระราชพธิี 
และประเพณีต่าง ๆ 
ส่งเสริมวัดพัฒนาตัวอย่าง
หนึ่งต าบลหนึ่งวัด 
 โครงการจัดงานวันปยิะ
มหาราช 
โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
โครงการจัดงานวันสักการะ
เจ้าพ่อค าปวน 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

กิจกรรม
ส่งเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณ ี

    การอนุรักษ์ส่ง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรรษา 
 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ
 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม
ชนเผ่า 
 โครงการขับเคลื่อนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 โครงการวันเทศบาล 

ส านักปลัด  

    การแข่งขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ท าให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

8 8 8 8 การส่งเสรมิและ
สร้างองค์ความรู้ 
องค์การชุมชนหรอื
ภาคประชาชนให้มี
ความเขม้แขง็เพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 สนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
โครงการส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬา ฝึกทกัษะดา้น
กีฬา  ประชาชน เยาวชน  
กีฬา อปท.ฯ 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ในต าบล 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ดนตรี และจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สตรีต าบลหนองหล่ม 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

การแข่งขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ท าให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

    การส่งเสรมิและ
สร้างองค์ความรู้ 
องค์การชุมชนหรอื
ภาคประชาชนให้มี
ความเขม้แขง็เพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายสขุ
ภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู ่
โครงการปิดทองหลังพระ 
 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 

ส านักปลัด  

   ส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

25 25 25 25 ส่งเสริมการจัด
การศกึษาทกุระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา 
จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนและครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล 
จัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่อง
เขียนและทุนการศึกษาใหแ้ก่
นักเรียน และเด็กเล็กที่ด้อย
โอกาสและยากจน 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

    ส่งเสริมการจัด
การศกึษาทกุระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ต้นแบบ
หนองหล่ม 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่พริก 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านปางงุ้น 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

    ส่งเสริมการจัด
การศกึษาทกุระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางงุ้น 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
ต้นแบบหนองหล่ม 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านแม่พริก 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านปางงุ้น 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

    ส่งเสริมการจัด
การศกึษาทกุระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิน่ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และ
บริการด้านสุขภาพใหแ้ก่
นักเรียนและเด็กเล็ก 
 จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กเพื่อเสริมทักษะ 
 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานในชว่งปิด
ภาคเรียน และสอนพิเศษช่วง
ปิดภาคเรียนและเสาร์ - 
อาทิตย ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม 
 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านสารสนเทศให้แก่
ประชาชน 
โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

12 12 12 12 การส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนและ
แก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ 
และการจัดหาสวัสดกิารอื่นๆ 
แก่ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ติด
เช้ือ ผู้ด้อยโอกาส 
ฝึกอบรมอาชพีให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ 
 ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือ 
จัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อปุกรณ์ 
หรือเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ 
 จัดหาอุปกรณ์ งบประมาณ
จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่
ยากจน  ในพื้นที ่
สร้างที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส 
 โครงการสายใยรกัครอบครัว 
 โครงการสนับสนุนคนดีใน
สังคม 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

    การส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนและ
แก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวยัอัน
ควร 
 โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง 
 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
ฝึกอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ 

ส านักปลัด  

   ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

15 15 15 15 การส่งเสรมิและ
แก้ไขปัญหาด้าน
การสาธารณสขุ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 โครงการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 โครงการรณรงค์ควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง 
 โครงการอุดหนุน 
คณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมูบ่้าน 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ 
 การป้องกันควบคุมโรค 
ระงับโรคติดต่อและโรค
ระบาดอื่น ๆ 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

    การส่งเสรมิและ
แก้ไขปัญหาด้าน
การสาธารณสขุ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอาย ุ
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
 โครงการอาหารปลอดภยั 
 โครงการควบคุมปริโภค
ยาสูบ 
 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส ์
 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายชมรมแอโรบิค
ต าบลหนองหล่ม 
 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเยาวชน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กกอ่นวยัเรียนและ
ผู้สูงอาย ุ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

3 3 3 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบจัด
สวัสดิการกลุม่
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพือ่
สร้างหลักประกนั
ความ มัน่คง 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองหล่ม 
 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่ 

ส านักปลัด  

   ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้ 

1 1 1 1 ส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน 
ให้มีทักษะชวีิต 
ภายใต้การอยู่
ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ปี 

 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษใหก้ับประชาชน 
บุคลากร และเด็กนกัเรียน 
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู ่

ประชาชน
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

18 18 18 18 อนุรักษ์และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความยั่งยืน 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม  

1 
โครงการ/ปี 

โครงการปลูกป่าไม้และฟื้นฟู
ป่าไม้เส่ือมโทรม 
โครงการการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้าน ดิน น้ า ป่า 
อากาศ 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า (ฝายแม้ว) 
โครงการพัฒนากลุ่ม
ประชาชนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  (รสทป. 
ทสม,เยาวชน)  
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพ  ของที่ดิน
และการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน ์
โครงการส ารวจพันธ์พืชและ
พันธ์สัตว ์
โครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงและการ
จัดการตลาดสดในต าบลให้ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดล้อม 

ประชาชน
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

16 16 16 16 อนุรักษ์และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความยั่งยืน 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม  

1 
โครงการ/ปี 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เศรษฐกิจ  
ส่งเสริมการป้องกันก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมี 
ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
โครงการปลูกป่าไม้และฟื้นฟู
ป่าไม้เส่ือมโทรม 
 โครงการส่งเสริมไถกลบลด
การเผาตอซังข้าว 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพ  ของที่ดิน
และการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน ์
โครงการส่งเสริมท าปุ๋ยพืชสด
ในพื้นที่การเกษตร 
 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมักปุ๋ยชวีภาพ ในชุมชนลด
การใช้สารเคมี   
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้าน ดิน น้ า ป่า 
อากาศ 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดล้อม 

ประชาชน
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

    อนุรักษ์และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความยั่งยืน 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม  

1 
โครงการ/ปี 

 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล า
ธาร (ฝายแมว้) 
ปรับปรุงและการจัดการ
ตลาดสดในต าบลให้ได้
มาตรฐาน 
โครงการพัฒนากลุ่ม
ประชาชนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  (รสทป. 
ทสม,เยาวชน) 
 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่เชิด
ชูคุณธรรม 
ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผา
ศพ) และศาลาอเนกประสงค์ 
 ปรับปรุงเมรุเผาศพ เทลาด
คอนกรีต ก่อสร้างถนนพร้อม
รั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌา
ปนสถาน 
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชและพันธ์สัตว์พื้นบา้น 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดล้อม 

ประชาชน
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

19 19 19 19 การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
เพื่อการจัด
การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การใช้
พลังงาน
ทดแทน  

1 
โครงการ/ปี 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน LED
โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองการประหยัดพลังงานใน
ชุมชน 
โครงการส่งเสริมเยาวชนให้
ความรู้ในการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พลังงานและใช้
พลังงานทดแทน 
โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานสูบน้ าในชุมชน 
โครงการ solar sell สูบน้ า
เพื่อการเกษตร/ประปา
หมู่บ้าน 
โครงการไฟกิ่งสาธารณะ LED 
โครงการเตาเผาศพ 
โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้เตาชีวมวล (แกลบ) 
โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้เตาชีวมวล (ฟืน) 
โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน
ประสิทธิภาพสูง 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดล้อม 

ประชาชน
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

    การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
เพื่อการจัด
การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การใช้
พลังงาน
ทดแทน  

1 
โครงการ/ปี 

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในครัวเรือน(เศษ
อาหาร,มูลสัตว์) 
โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย ์
โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
(แบบตั้ง - แบบนอน) 
โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ตะบันน้ าโครงการตะบันน้ า 
โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรตัว
คูณ ด้านพลังงานประจ า
ต าบล(เปลี่ยนความคิด) 
โครงการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน 
โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
พลังงานในสถานศึกษา วัด 
ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดล้อม 

ประชาชน
สามารถก าจัด
ขยะมูลฝอย 
น้ าเสีย 
มลภาวะ 
หมอกควันได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ 

6 6 6 6 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
อปท. เพื่อการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ครัวเรือนที่
ก าจัดขยะ
มูลฝอย น้ า
เสีย 
มลภาวะ 
และหมอก
ควันที่ได้รับ
การก าจัด
อย่างถูกสุข 
ลักษณะ 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการจัดการขยะและ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
โครงการขุดบ่อขยะ 
โครงการจัดหาถังขยะ 
โครงการรณรงค์ป้องกันไม่
เผาฟางข้าว  
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 
โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการก าจัดขยะ 
 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
และชุมชน 

ประชาชน
ปกป้องและ
เทิดทูน
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัต
ริย์  

100 100 100 100 ปกป้อง เทิดทูน 
สถาบัน ชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
และเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การปกปอ้ง
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษั
ตริย์ 

ร้อยละ 
100 ของ
ประชาชนที่
ปกป้อง
สถาบัน
ส าคัญของ
ชาต ิ

 

โครงการสร้างความ
สมานฉันท์ การปกปอ้ง
สถาบันส าคัญของชาต ิและ
สร้างความเข็มแข็ง 
 

ส านักปลัด  

ประชาชน มี
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

4 4 4 4 ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ด ารง
ธรรมประจ าต าบล 
โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชนในเรื่อง
การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ให้ความรู้แก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชนในเรื่อง
การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลหนองหล่ม 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
และชุมชน 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา 

7 7 7 7 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

จ านวนกลุ่ม
ที่ส่งเสริม 
 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
โครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
จัดหาน้ ายาตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ 
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยาเสพ
ติด 
สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
สุราและยาเสพติด 
ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 
To be number one 
โครงการหมู่บ้านเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในครอบครัว 
 
 
 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
และชุมชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

5 5 5 5 เสริมสร้างความ
เข็มแข็งองค์กร
ประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน/
หมู่บ้าน ที่
ประสบภัย
พิบัติ 
 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และสาธารณภัย 
โครงการก่อสร้างป้อมยาม
รักษาความปลอดภัย ประจ า
ต าบล 
โครงการตดิตั้งป้ายจราจร และ
สัญญาณไฟจราจร 
โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิด 
(cctv) 
โครงการให้ความรู้ประชาชน
ด้านไฟฟ้า 

ส านักปลัด  

การ
ปฏิบัติงาน
ของ อปพร.
ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

5 5 5 5 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย อปพร. 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 
โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
และปฏิบัติงานของ อปพร. 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย อปพร. 
โครงการสนับสนุนค่าตอบแทน
ส าหรับการปฏิบัติงานของอป
พร. 
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบตัิ สา
ธารณภัย 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

1 1 1 1 การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดตั้งหอกระจาย
ข่าวประจ าต าบล 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้ง
ที่ปรับปรุง 

1 ครั้ง/ปี โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายขา่ว 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้ง
ที่จัดหา 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดหาหนังสือและที่
อ่านหนังสือพิมพป์ระจ า
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดตั้งห้องสมุด
ประจ าต าบล 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อประชาชน และ
ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาล 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการสนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ต WIFI 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง
ส านักงาน 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

1 1 1 1  
 

จ านวนครั้งที่
ปรับปรุง 

1 ครั้ง/ปี โครงการก่อ/ปรังปรุงอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมส านักงาน 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
จัดหา 

1 ครั้ง/ปี โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้ง
เข้ารับการ
อบรม 

1 ครั้ง/ปี โครงการฝึกอบรมบุคลากรใน
องค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
ภาคปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการให้รางวัลผู้ที่ช าระ
ภาษีดีเด่น 

ส านักปลัด  

1 1 1 1  จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการให้รางวัลผู้ที่ช าระ
ภาษีดีเด่น 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

1 1 1 1 การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวน
ครั้งทที่
ด าเนินการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดท าและปรับปรุง  
ระบบพัฒนารายได้และแผน
ที่ภาษ ี

ส านักปลัด  

1 1 1 1 จ านวนครั้ง
ที่ให้รางวัล 

1 ครั้ง/ปี โครงการให้รางวัลแก่
พนักงานที่ปฏบิัติหน้าที่ดีเด่น 

ส านักปลัด  

  1 1 1 1 จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 

ส่งเสริมส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้บริการสาธารณะผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด  

  1 1 1 1 จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 

ส านักปลัด  

  1 1 1 1 จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลหนองหล่ม 

ส านักปลัด  

  1 1 1 1 จ านวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ป่าสุสานต าบลหนองหล่ม 

ส านักปลัด  

 
 



   

ห น้ า  | 124 
 

แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์สามล้อ 
โครงการจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบประปาต าบล 
โครงการดซ้ือผสมคอนกรีต
พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 
โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย 
โครงการจัดซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง 
โครงการจัดซ้ือรถตู้โดยสาร 
โครงการจัดซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง 
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก 
ดีเซล 
โครงการจัดซ้ือเครื่องออก
ก าลังกาย 
โครงการจัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

3 
2 
 

2 
2 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
 
 
 

5 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
2 
 

1 
 

2 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
1 
1 

 
 

การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1คร้ัง/ปี โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2บาน 
โครงการจัดซ้ือเครื่องถ่าย
เอกสาร 
โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
โครงการจัดซ้ือโต๊ะรับแขก 
โครงการจัดซ้ือพัดลมผนัง 
โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
โครงการจัดซ้ือรถจักรยาน 
ยนต์ 
โครงการจัดซ้ือมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า 
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร ์
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
โครงการจัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟ UPS 
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า
หอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
โครงการจัดซ้ือเครื่องรับส่ง
วิทยุชนิดมือถอื 

ส านัปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธ ิ
ภาพ 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

1 ครั้ง/ปี โครงการจัดอุปกรณ์ซ้ือ
สัญญานจราจร 
โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
CCTV  
โครงการจัดซ้อมู่ลี ผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ 
โครงการจัดซ้ือกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 
โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 
โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่น
สนามส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 4 
ลิ้นชัก 
ด่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 
 
 

ส านัปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มีประ
สิทธิภา 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

 8 8 8 8 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเวทีเรียนรู้
และการมีส่วน
ร่วมของประชารัฐ 

จ านวน
หน่วยงาน
ได้รับการ
สนับสนุน 

1 
โครงการ/ปี 

โครงการอดุหนุนคณะกรรมการ
สาธารณสขุมูลฐานชมุชนประจ า
หมู่บ้าน 
โครงการอดุหนุนสถานทีก่ลาง
ส าหรับเป็นศูนย์รวมขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการทอ้งถิน่ 
โครงการอดุหนุนจัดงานวันดอก
ค าใต้งาม(ปกครอง อ.ดอกค าใต้) 
โครงการอดุหนุนจัดงานรฐัพิธี
ต่างๆ(ปกครอง อ.ดอกค าใต้) 
โครงการอดุหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
โครงการให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
โครงการจัดเวทีสาธารณะ 
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชกิสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล ฯลฯ 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

 3 3 3 3 พัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กร และ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี
และมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนครั้ง
เข้ารับ
การศึกษา 

1 ครั้ง/ปี โครงการการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของพนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บริหาร  
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล  
โครงการอบรมปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และ
พัฒนาบุคลิกภาพแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง 
เทศบาล 
 
 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดี 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมเสนอ
แนวทาง
แก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น 

2 2 2 2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้มี
ความรูแ้ละ
ความส าคัญของ
แผนและมีส่วน
ร่วมในจัดท าแผน
ชุมชนและแผน
สามปี 

จ านวนครั้ง 
ที่จัด
ประชาคม 

1 ครั้ง/ปี โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนและการจัดประชุม
ประชาคม 
โครงการจัดนิทรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรมและ
สัมนา 
 

ส านักปลัด  
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แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลหนองหล่ม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

 

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

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเหคหะและ
ชุมชน 
-งานไฟฟ้าและถนน 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

-อบจ.พะเยา 
-ทรัพยากรน  า  ภาค 
1 ล าปาง 
-โครงการ
ชลประทานพะเยา 
-ทางหลวงชนบท
จังหวัดพะเยา 
-กรมส่งเสริมฯ 

2 ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 

-งานการศึกษา 
-งานสาธารณสุข 
-งานสังคมสงเคราห์ 
-สร้างความเข็มแข็ง 
-ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 
 
 

-ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการศึกษา 
-ง า น บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สาธารณสุขอ่ืน 
-ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป
เ กี่ ย ว กั บ สั ง ค ม
สงเคราะห์ 
-งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ 
-ง า น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนความเข็ม
แข็ง 
-ง า น กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ 
-งานศาสนาวัฒนะ
ธรรมท้องถิ่น 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 

-อบจ.พะเยา 
-พมจ.พะเยา 
 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การเกษตร -ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 

-พัฒนาที่ดิน         
จ.พะเยา 
-เพาะพันธ์กล้าไม ้จ.
พะเยา 

4 ความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

-การรักษาความสงบ
ภายใน 

-ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการักษาความ
สงบภายใน 
-งานป้องกันภัยฝ่าย
พล เ รื อนและระ งับ
อัคคีภัย 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

-ป้องกันฯ จ.พะเยา 

5 การบริหารจัดการ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 
 
 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานคลัง 
-งานไฟฟ้าและถนน 
-งบกลาง 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

 

รวม 5  10 14 3 4 
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

 

 



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๑. ยทุธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 100  74,425,000    64   71,465,000   58   40,265,000  55    22,745,000  277 208,900,000
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ           
การท่องเทีย่ว การค้าและการลงทุน

22    18,890,000    21   15,620,000   21   13,520,000  20    18,000,000  84   66,030,000

(๑) กอ่สร้ำงถนน คสล. และถนนเพื่อกำรเกษตร 11 3,960,000      11 3,690,000      11 2,870,000     10 5,040,000     43 15,560,000
(๒) ปรับปรุงบูรณะ ซ่อมแซม ถนนภำยในหมูบ่้ำนและ
ถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร

1          900,000 1          900,000 1        900,000 1        900,000 4 3,600,000

(๓) กอ่สร้ำงสะพำน 1 1,000,000      - - - - - - 1 1,000,000
(๔) ลงหินคลุก 1 400,000         1 400,000         1 400,000       1 400,000       4 1,600,000
(๕) จดัท ำระบบผังเมือง ผังชุมชน 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000

(๖) สนับสนุนน้ ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรปรับปรุงถนน
ภำยในต ำบลและค่ำตอบแทนเจำ้หน้ำที่ หน่วยงำนอื่น

1 200,000         1 200,000         1 200,000       1 200,000       
4

800,000

(๗) ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำในต ำบล 1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4 2,000,000
(๘) ติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) 1 900,000         1 900,000         1 900,000       1 900,000       4 3,600,000
(๙) ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000
(10) กอ่สร้ำง/ปรับปรุงถนนลำดยำง 2 10,730,000    2 8,730,000      2 7,450,000     2 9,760,000     8 36,670,000
(11) รำวกั้นถนน 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000

ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี
ยทุธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา
ปี 64

ผ 07 2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
ประชาชน

53    52,000,000    21   55,510,000   15   26,410,000  13    4,410,000    101 138,330,000  

(๑) กอ่สร้ำงคลองส่งน้ ำ คลองชลประทำน 1 2,500,000      3 9,000,000      - - - - 4      11,500,000     
(๒) กอ่สร้ำงพนัง คสล. /เขื่อนป้องกนัทลำย 3 9,400,000      1 500,000         1      500,000       1      500,000       6      10,900,000     
(๓) กอ่สร้ำงท่อเหล่ียม คสล. 1 1,000,000      1 1,000,000      1      1,000,000     1      1,000,000     4      4,000,000       
(๔) ขดุลอกล ำเหมืองสำธำรณะ คลองส่งน้ ำ 8 4,300,000      - - 1      2,000,000     - - 9      6,300,000       
(๕) กอ่สร้ำงท ำนบกั้นน้ ำ 11 3,554,000      - - - - - - 11    3,554,000       
(๖) กอ่สร้ำงระบบประปำต ำบล 3 3,786,000      - - - - - - 3      3,786,000       
(๗)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ 1 400,000         1 400,000         1      400,000       1      400,000       4      1,600,000       
(๘)ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปำ ขยำยเขตประปำ 2 200,000         1 200,000         1      200,000       1      200,000       5      800,000          
(๙) กอ่สร้ำงฝำยกั้นน้ ำ/ประตูน้ ำ 1 3,500,000      2 7,500,000      2      20,500,000   1      500,000       6      32,000,000     
(๑๐) กอ่สร้ำงถงัพักน้ ำ 1 200,000         - - - - - - 1      200,000          
(๑๑) กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำในหมูบ่้ำน 1 400,000         1 400,000         1      400,000       1      400,000       4      1,600,000       
(๑๒) ปรับปรุงซ่อมแซม คลองส่งน้ ำ  ฝำยกั้นน้ ำ ท ำนบ
กั้นน้ ำ ท่อลอดเหล่ียม

1 400,000         1 400,000         1      400,000       1      400,000       4      1,600,000       

(๑๓) ขดุเจำะบ่อบำดำล 7 1,700,000      1 500,000         1      500,000       1      500,000       10    3,200,000       
(๑๔) กอ่สร้ำงท่อน้ ำล้น 1 150,000         - - - - - - 1      150,000          
(๑๕) วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 1 200,000         1 200,000         1      200,000       1      200,000       4      800,000          
(๑๖) กอ่สร้ำง และปรับปรุงดำดคอนกรีต 1          100,000 1          100,000 1        100,000 1        100,000 4      400,000          
(๑7) อบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรบริหำรจดักำรน้ ำเพื่อกำรเกษตร 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 3 30,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

รวม  4  ปี
ยทุธศาสตร์

ปี 61 ปี 62 ปี 63
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ปี 64

หน้ำ 132



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(๑8) ขดุลอกอำ่งเกบ็น้ ำ 2 4,000,000      - - - - - - 2      4,000,000       
(๑9) แกม้ลิง/ขดุสระน้ ำ 1 100,000         2 5,100,000      1 100,000       1 100,000       5      5,400,000       
(20) กอ่สร้ำงโรงสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำอำ่งเกบ็น้ ำ
ร่องสัก

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

(21) กอ่สร้ำงอำ่งเกบ็น้ ำ 1 10,000,000    1      5,100,000      - - - - 2      15,100,000     
(22) ปรับปรุงซ่อมแซมอำ่งเกบ็น้ ำ 1 1,000,000      - - - - - - 1      1,000,000       
(23) กอ่สร้ำงระบบคลองส่งน้ ำ ผันน้ ำ 2 5,000,000      1 5,000,000      - - - - 3      10,000,000     
(24) ขดุบ่อน้ ำต้ืน 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4      400,000          
๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอยา่งยั่งยนื

4      3,220,000      1     20,000          1     20,000         1      20,000         7      3,280,000       

(๑)  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 3 3,200,000      - - - - - - 3      3,200,000       
(๒) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขอ้มูลกำรท่องเที่ยว 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
๑.๔  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทัง้ดา้นการตลาดอยา่งมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล

21    315,000        21   315,000        21   315,000       21    315,000       84   1,260,000      

(1) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4      40,000            
(2) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4      40,000            
(3) ส่งเสริมอำชีพเล้ียงโค 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4      40,000            

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 64

หน้ำ 133



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(4) ส่งเสริมอำชีพสตรีพิกำรเย็บปกัประดิษฐ์ 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(5) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มสำนกระเปำ๋/ตระกร้ำ 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(6) ส่งเสริมอำชีพตัดเย็บเส้ือผ้ำ 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(7) ส่งเสริมอำชีพเล้ียงปลำ 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(8) ส่งเสริมอำชีพท ำน้ ำยำอเนกประสงค์ 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(9) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มเชือกร่มด้ิน 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(10) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มหมอเมอืง 1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 4 40,000            
(๑1) ส่งเสริมกจิกรรมด้ำนกำรเกษตรและอตุสำหกรรม
พื้นบำ้น

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4
200,000          

(๑2) โครงกำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรมส่ีวนร่วมใน
งำนคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิน่

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4
40,000            

(๑3) ส่งเสริมศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบล
หนองหล่ม

1 25,000           1 25,000           1 25,000         1 25,000         4
100,000          

(๑4) ส่งเสริมอำชีพรำษฎร กลุ่มหรือองค์กรต่ำงๆ ในต ำบล 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๑5) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและเรียกร้อง
สิทธิอนัชอบธรรม

1 10,000           
1

10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

(๑6) โครงกำรตรวจสอบติดตำมคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน 
ผลิตภณัฑ์อำหำร ยำ ปลอดภยั และร้ำนค้ำ

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 134



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(17) โครงกำรผลิตส่ือและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู้
ทำงวิชำกำรและถ่ำยทอด เทคโนโลยีกำรเกษตรใหแ้ก่
ประชำชนและเกษตรกร

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

(18) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มท ำไม้กวำด 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(19) โครงกำรตลำดสีเขยีว 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(20) โครงกำรเกษตรกรรมยั่งยนื 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(21) ส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกจิ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

รวม  4  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา
ปี 64

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63

หน้ำ 135



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
 ศาสนา และวฒันธรรม 91    23,695,000    90   22,695,000   90   22,695,000  90    22,435,000  271 69,085,000    
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์
ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิตา้นทานก าหนดวาะรการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

8      155,000        8     155,000        8     155,000       8      155,000       24   465,000         

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพำะปลูกและบริโภคผลผลิต 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
ทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ
(๒) ส่งเสริมกำรท ำปุย๋หมักชีวภำพ ปุย๋อนิทรีย์ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(๓) ส่งเสริมตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๔) ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(๕) โครงกำรจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง 1 25,000           1 25,000           1 25,000         1 25,000         4 100,000          
(6) ส่งเสริมกำรออมบุคคล กลุ่มองค์กร 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(7) ใหค้วำมรู้กำรจัดท ำบญัชีครัวเรือน 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(8) โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันของเด็กใน
สถำนศึกษำ

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         
4 80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 136



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวฒันธรรม
ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน

19    420,000        19   420,000        19   420,000       19    160,000       57   1,420,000      

(๑) ส่งเสริมสภำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นต ำบล
หนองหล่ม

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

(๒) สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ มีกำรถำ่ยทอดสู่เยำวชนและประชำชน

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

(๓) โครงกำรจดังำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  งำนพิธีทำง
ศำสนำ  งำนพระรำชพิธี และประเพณีต่ำง ๆ

1            50,000 1            50,000 1          50,000 1          50,000 4 200,000          

(๔) ส่งเสริมวัดพัฒนำตัวอยำ่งหนึง่ต ำบลหนึง่วัด 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(5) โครงกำรจัดงำนวันปยิะมหำรำช 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(6) โครงกำรจดังำนวันลอยกระทง 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          
(7) โครงกำรจดักจิกรรมวันพ่อแห่งชำติ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(8) โครงกำรจดักจิกรรมวันแม่แห่งชำติ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(9) โครงกำรจดังำนวันสักกำระเจำ้พ่อค ำปวน 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          
(10) โครงกำรจดักจิกรรมวันเขำ้พรรรษำ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(11) ส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอำยุ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 64ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

หน้ำ 137



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(12) โครงกำรเขำ้วัดปฏิบัติธรรม 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(13) โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมวฒันธรรมชนเผ่ำในต ำบล 2 10,000           2 10,000           2 10,000         2 10,000         8 40,000            
(14) โครงกำรขบัเคล่ือนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัทำงสังคม 2 40,000           2 40,000           2 40,000         2 40,000         8 160,000          
(15) โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(16) โครงกำรวันเทศบำล 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(17) โครงกำรวันคล้ำยพระรำชสมภพรัฐกำลที่ 9 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม  4  ปี

หน้ำ 138



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชน
หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน

8 1710000 7 710000 7 710000 7      710,000       22   3,130,000      

(๑) สนับสนุนกจิกรรมเด็กและเยำวชน 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๒) โครงกำรส่งเสริมกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ ฝึกทักษะ
ด้ำนกฬีำ  ประชำชน เยำวชน  กฬีำ อปท.ฯลฯ 1

300,000         1 300,000         1 300,000       1 300,000       
4 1,200,000       

(3)โครงกำรกอ่สร้ำงสนำมกฬีำในต ำบล 1 1,000,000      - - - - - - 1 1,000,000       
(4) ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยกำรเล่นดนตรีและจัดหำอุปกรณ์กีฬำ 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(5) ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมสตรีต ำบลหนองหล่ม 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4 120,000          
(6) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำวะชุมชนสู่ต ำบลน่ำอยู่ 1 200,000         1 200,000         1 200,000       1 200,000       4 800,000          
(7) โครงกำรปิดทองหลังพระ 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(8) โครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4 120,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์

หน้ำ 139



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดบั เพ่ือ
พัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน

25    5,670,000      25   5,670,000     25   5,670,000    25    5,670,000    100  22,680,000    

(๑) จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำนในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(2)  จดัหำ อปุกรณ์ ส่ือกำรเรียนกำรสอน และครุภัณฑ์
ทำงกำรศึกษำให้แกศู่นยพ์ัฒนำเด็กเล็กในต ำบล

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(3) จดัหำเคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองเขยีนและทุนกำรศึกษำ
ให้แกน่ักเรียน และเด็กเล็กที่ด้อยโอกำสและยำกจน

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(4) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ

1 300,000         1 300,000         1 300,000       1 300,000       4 1,200,000       

(5) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น

1 150,000         1 150,000         1 150,000       1 150,000       4 600,000          

(6) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กศูนยต้์นแบบหนองหล่ม

1 250,000         1 250,000         1 250,000       1 250,000       4 1,000,000       

(7) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล

1 300,000         1 300,000         1 300,000       1 300,000       4 1,200,000       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 64ปี 63 รวม  4  ปี

หน้ำ 140



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(8) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม

1 350,000         1 350,000         1 350,000       1 350,000       4 1,400,000       

(9) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนแม่พริก

1 170,000         1 170,000         1 170,000       1 170,000       4 680,000          

(10) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียนบ้ำนใหม่

1 350,000         1 350,000         1 350,000       1 350,000       4 1,400,000       

(11) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น

1 240,000         1 240,000         1 240,000       1 240,000       4 960,000          

(12) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(13) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น

1 55,000           1 55,000           1 55,000         1 55,000         4 220,000          

(14) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กศูนยต้์นแบบหนองหล่ม

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(15) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(16) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้ำนใหม่

1 170,000         1 170,000         1 170,000       1 170,000       4 680,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม  4  ปี

หน้ำ 141



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(17) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้ำนแม่พริก

1 85,000           1 85,000           1 85,000         1 85,000         4 340,000          

(18) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม

1 170,000         1 170,000         1 170,000       1 170,000       4 680,000          

(19) จดัสรรงบประมำณอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น

1 120,000         1 120,000         1 120,000       1 120,000       4 480,000          

(20) ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และบริกำรด้ำนสุขภำพ
ให้แกน่ักเรียนและเด็กเล็ก

1 40,000           1 40,000           1 40,000         1 40,000         4 160,000          

(21) จดัหำอปุกรณ์สนำมเด็กเล่นให้แกโ่รงเรียนและศูนย์
เด็กเล็กเพื่อเสริมทักษะ

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(22) โครงกำรจำ้งนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิด
ภำคเรียน และสอนพิเศษช่วงปิดภำคเรียนและเสำร์ - 
อำทิตย์

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(23) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(24) โครงกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศให้แก่
ประชำชน

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

(25) โครงกำรกอ่สร้ำง/ปรับปรุงอำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลหนองหล่ม

1 2,000,000      1 2,000,000      1 2,000,000     1 2,000,000     4 8,000,000       

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน้ำ 142



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม

12    14,800,000    12   14,800,000   12   14,800,000  12    14,800,000  48   59,200,000    

(๑) สนบัสนนุงบประมำณเปน็เบีย้ยังชีพ เงินสงเครำะห ์และ

กำรจัดหำสวัสดิกำรอืน่ๆ แกผู้่สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ติดเชือ้ 

ผู้ด้อยโอกำส

1 14,000,000    1 14,000,000    1 14,000,000   1 14,000,000   4 56,000,000     

(๒) ฝึกอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ติดเชือ้ และ
ผู้ด้อยโอกำส

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๓) ส่งเสริมอำชีพใหแ้กส่ตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้ติดเชือ้

1 60,000           1 60,000           1 60,000         1 60,000         4 240,000          

(๔) จัดหำผู้ช่วยผู้ดูแล อุปกรณ์ หรือเคร่ืองช่วยเหลือผู้พิกำร 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๕) จัดหำอปุกรณ์ งบประมำณจัดซ้ือเคร่ืองนุง่หม่กนัหนำว
เพื่อแจกจ่ำยแกป่ระชำชนที่ยำกจน  ในพื้นที่

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(๖)   สร้ำงที่อยูอ่ำศัยใหผู้้ด้อยโอกำส 1 300,000         1 300,000         1 300,000       1 300,000       4 1,200,000       
(๗)   ปรับปรุงที่อยูอ่ำศัยผู้ด้อยโอกำส 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          
(๘) โครงกำรสำยใยรักครอบครัว 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(๙) โครงกำรสนบัสนนุคนดีในสังคม 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(๑๐) โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำเด็กต้ังครรภ์กอ่น
วัยอนัควร

1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4 120,000          

(๑1) โครงกำรท้องถิน่เพื่อนอ้ง 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๑2) โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำควำมรุนแรงใน

ครอบครัว
1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

ปี 64

หน้ำ 143



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 15    550,000        15   550,000        15   550,000       15    550,000       60   2,200,000       
(๑) โครงกำรควบคุมกำรบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๒) โครงกำรรณรงค์ควบคุมโรคเบำหวำน และโรคควำม

ดันโลหิตสูง

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            

(๓) โครงกำรอดุหนุน คณะกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน
ประจ ำหมูบ่้ำน

1 135,000         1 135,000         1 135,000       1 135,000       3 405,000          

(๔) โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุข 
(อสม.)

1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            

(๕) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้พิกำร 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(๖) กำรป้องกนัควบคุมโรค ระงับโรคติดต่อและโรค
ระบำดอื่น ๆ

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         3 150,000          

(๗) โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยผู้สูงอำยุ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(8) โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(9) โครงกำรอำหำรปลอดภัย 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(10) โครงกำรควบคุมปริโภคยำสูบ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(11) โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         3 30,000            
(12) โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยชมรมแอโรบคิ

ต ำบลหนองหล่ม
1            10,000 1            10,000 1          10,000 1          10,000 3 30,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 144



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(13) โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเยำวชน 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            
(14)โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกเด็กกอ่นวัยเรียน
และผู้สูงอำยุ

1 15,000           1 15,000           1 15,000         1 15,000         4 60,000            

(15) โครงกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 1 200,000         1 200,000         1 200,000       1      200,000       4 800,000          
๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดกิาร
ประชาชน กลุม่เป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความ 
มัน่คง

3      370,000        3     370,000        3     370,000       3      370,000       12 1,480,000      

(๑) โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๒) สนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองหล่ม 1 200,000         1 200,000         1 200,000       1 200,000       4 800,000          

(๓) สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

1 120,000         1 120,000         1 120,000       1 120,000       4 480,000          

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะ
ชีวติ ภายใตก้ารอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

1      20,000           1     20,000          1     20,000         1      20,000         4 80,000           

(1)  จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษให้กบั
ประชำชน บุคลำกร และเด็กนักเรียน

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 145



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยทุธศาสตร์ที ่๓  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม

41    5,735,000      38   4,035,000     38   4,035,000    38    4,035,000    155 17,840,000    

๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพ่ือความยั่งยนื

16    1,925,000      14   425,000        14   425,000       14    425,000       58   3,200,000      

(๑) ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เศรษฐกจิ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(๒) ส่งเสริมกำรป้องกนัก ำจดัวัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สำรเคมี

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

(๓) ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ขำ้ว 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(4) โครงกำรปลูกป่ำไม้และฟื้นฟูป่ำไม้เส่ือมโทรม 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(5) โครงกำรส่งเสริมไถกลบลดกำรเผำตอซังขำ้ว 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(6) โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพ  ของ
ที่ดินและกำรใช้ที่ดินให้เกดิประโยชน์

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

(7) โครงกำรส่งเสริมท ำปุย๋พืชสดในพื้นที่กำรเกษตร 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(8) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุย๋หมักปุย๋ชีวภำพ ในชุมชน
ลดกำรใช้สำรเคมี

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 146



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(9) กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
ด้ำน ดิน น้ ำ ป่ำ อำกำศ

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๑0) โครงกำรกอ่สร้ำงฝำยชะลอน้ ำและซ่อมแซมฝำย
ต้นน้ ำล ำธำร (ฝำยแม้ว)

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๑1) ปรับปรุงและกำรจดักำรตลำดสดในต ำบลให้ได้
มำตรฐำน

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๑2) โครงกำรพัฒนำกลุ่มประชำชนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  (รสทป. ทสม,เยำวชน)

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๑3) โครงกำรบ้ำนเมืองน่ำอยู่เชิดชูคุณธรรม 1 45,000           1 45,000           1 45,000         1 45,000         4 180,000          
(๑4) กอ่สร้ำงฌำปนสถำน (เมรุเผำศพ) และศำลำ
อเนกประสงค์

1 1,000,000      - - - - - - 1 1,000,000       

(๑5) ปรับปรุงเมรุเผำศพ เทลำดคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน
พร้อมร้ัว และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌำปนสถำน

1 500,000         - - - - - - 1 500,000          

(16) โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและพันธ์สัตว์พื้นบ้ำน
1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64
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จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพ
สิง่แวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ

19    3,200,000      19   3,200,000     19   3,200,000    19    3,200,000    76   12,800,000    

(1) โครงกำรเปล่ียนหลอดไฟประหยดัพลังงำน LED 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          
(2) โครงกำรจดัอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรประหยดั
พลังงำนในชุมชน

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

(3) โครงกำรส่งเสริมเยำวชนให้ควำมรู้ในกำรสร้ำง
จติส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำนและใช้พลังงำนทดแทน

1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          

(4) โครงกำรรณรงค์กำรใช้จกัรยำนสูบน้ ำในชุมชน 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          
(5) โครงกำร solar sell สูบน้ ำเพื่อกำรเกษตร/ประปำ
หมูบ่้ำน

1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4      2,000,000       

(6) โครงกำรไฟกิ่งสำธำรณะ LED 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4      200,000          
(7) โครงกำรเตำเผำศพไร้มลพิษ 1 1,000,000      1 1,000,000      1 1,000,000     1 1,000,000     4      4,000,000       
(8) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้เตำชีวมวล (แกลบ) 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          
(9) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้เตำชีวมวล (ฟืน) 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          
(10) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้เตำปิง้ยำ่งไร้ควัน
ประสิทธิภำพสูง

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

(11) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตกำ๊ซชีวภำพในครัวเรือน
(เศษอำหำร,มูลสัตว์)

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 148



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(12) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(13) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้เตำเผำถำ่น 200
 ลิตร (แบบต้ัง - แบบนอน)

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

(14) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้ตะบันน้ ำ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(15) โครงกำรเตำเผำขยะไร้ควัน 1 1,300,000      1 1,300,000      1 1,300,000     1 1,300,000     4 5,200,000       
(16) โครงกำรฝึกอบรมวิทยำกรตัวคูณ ด้ำนพลังงำน
ประจ ำต ำบล(เปล่ียนควำมคิด)

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

(17) โครงกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน้ ำมันพืชที่ใช้แล้ว 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(18) โครงกำรจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้กำรอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทน

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

(19) โครงกำรจดัท ำส่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกบัพลังงำน
ในสถำนศึกษำ วัด ชุมชนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ประจ ำต ำบล

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64
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จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. 
เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

6      610,000        5     410,000        5     410,000       5      410,000       21   1,840,000      

(๑) จดัหำถงัขยะ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(2) โครงกำรจดักำรขยะและบ ำบัดน้ ำเสียในชุมชน 1 250,000         1 250,000         1 250,000       1 250,000       4      1,000,000       
(3) โครงกำรขดุบ่อขยะ 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4      400,000          
(4) โครงกำรป้องกนัควบคุมไฟป่ำและหมอกควัน 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(5) โครงกำรรณรงค์สร้ำงจติส ำนึกในกำรก ำจดัขยะ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(6) โครงกำรล้อมร้ัวสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอยต ำบล 1 200,000         - - - - - - 1      200,000          

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 64

หน้ำ 150



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ ความมัน่คงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

19    1,550,000      20   1,550,000     20   1,550,000    20    1,550,000    79    6,200,000      

๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริยแ์ละเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

4 80000 4 80000 4 80000 4      80,000         16    320,000         

(๑)  โครงกำรสร้ำงควำมสมำนฉนัท์ กำรปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำติ และสร้ำงควำมเขม็แขง็

1 20,000           1      20,000           1      20,000         1      20,000         4      80,000            

(2)  โครงกำรจดัต้ังศูนยด์ ำรงธรรมประจ ำต ำบล 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(3) ให้ควำมรู้แกเ่ยำวชน ประชำชน ผู้น ำชุมชนในเร่ือง
กำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

(4) โครงกำรศูนยย์ติุธรรมชุมชนต ำบลหนองหล่ม 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงภายในและ
ตามชายแดน

7      130,000        7     130,000        7     130,000       7      130,000       28    520,000          

(1) โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4      40,000            
(2) โครงกำรอบรมและรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(3) จดัหำน้ ำยำตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะ 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            
(4) ส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้ติดยำเสพติด 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4      80,000            

ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 64

หน้ำ 151



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(5) สนับสนุนกำรบ ำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรำและยำเสพติด 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(6) ค่ำยเยำวชนต้ำนยำเสพติด To be number one 1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            
(7) โครงกำรหมูบ่้ำนเอำชนะยำเสพติดอยำ่งยั่งยนืเพื่อ
แกไ้ขปัญหำยำเสพติดในครอบครัว

1 20,000           1 20,000           1 20,000         1 20,000         4 80,000            

๔.3 เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพดา้นความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยส์ิน

6      740,000        6     740,000        6     740,000       6      740,000       24   2,960,000      

(๑) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือขำ่ย อปพร. 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(๒) สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนของ       
อปพร.

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(3) โครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุ อบุัติภัย และสำ
ธำรณภัย

1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4 120,000          

(4) โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด (cctv) 1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4 2,000,000       
(5) โครงกำรติดต้ังป้ำยจรำจร และสัญญำณไฟจรำจร 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          
(6) โครงกำรให้ควำมรู้ประชำชนด้ำนไฟฟ้ำ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4 40,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

ปี 64
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปี

หน้ำ 152



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2      550,000        2     550,000        2     550,000       2      550,000       8     2,200,000       
(๑) สนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ให้แกผู้่ประสบภัยพิบัติ สำธำรณภัย

1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4      2,000,000       

(2) โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกนัสำธำรณภัย อปพร. 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4      200,000          

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

หน้ำ 153



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยทุธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการทีด่ขีอง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

24    3,786,000      22   3,236,000     21   2,986,000    21    2,186,000    88   12,194,000    

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 12 2250000 10 1700000 9 1450000 9 650,000       40   6,050,000      
(๑)    จดัต้ังหอกระจำยขำ่วประจ ำต ำบล 1 700,000         - - - - - 1 700,000          
(๒)    ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่้ำน 1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(๓)    จดัหำหนังสือและที่อำ่นหนังสือพิมพ์ประจ ำหมูบ่้ำน 1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(๔)    จดัต้ังห้องสมุดประจ ำต ำบล - - 1 250,000         - - - - 1 250,000          
(๕)    จดัต้ังศูนยข์อ้มูลขำ่วสำร เพื่อประชำชน และศูนย์
กำรเรียนรู้ของเทศบำล

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

(6) โครงกำรอนิเตอร์เน็ต WIFI ต ำบล 1 150,000         1 150,000         1 150,000       1 150,000       4 600,000          
(7)กอ่สร้ำง ปรังปรุงอำคำร สถำนที่ ส่ิงแวดล้อม
ส ำนักงำน

1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4 2,000,000       

(8) ปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ จดัหำวัสดุ อปุกรณ์  
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กร

1 200,000         1 200,000         1 200,000       1 200,000       4 800,000          

(9) ฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ
พัฒนำประสิทธิภำพในภำคปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

หน้ำ 154



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

(10)  จดัท ำและปรับปรุง  ระบบพัฒนำรำยได้และแผน
ที่ภำษี

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4 200,000          

(11) ส่งเสริมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกกำรให้บริกำร

สำธำรณะ ผู้พิกำร ผู้ด้วยโอกำส ผู้สูงอำยุ

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4 400,000          

(12) โครงกำรกอ่สร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ 1 50,000           - - - - - - 1 50,000            
(13) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ต ำบลหนองหล่ม 1 200,000         1      200,000         1      200,000       1      200,000       4 800,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 155



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และ

การมสีว่นร่วมของประชารัฐ
5      1,056,000      5     1,056,000     5     1,056,000    5      1,056,000    20   4,224,000       

(๑) โครงกำรอดุหนนุหนว่ยงำนอืน่ของจังหวัดพะเยำที่

ขอรับกำรสนบัสนนุงบประมำณ
1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4      2,000,000       

(2) โครงกำรจดัเวทีสำธำรณะ 1 30,000           1 30,000           1 30,000         1 30,000         4      120,000          
(3) โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก
วุฒิสภำ สมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำรเทศบำล ฯลฯ

1 500,000         1 500,000         1 500,000       1 500,000       4      2,000,000       

(4) โครงกำรให้ควำมรู้คณะกรรมกำรหมูบ่้ำน (กม.) 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4      40,000            
(5) อดุหนุนสถำนที่กลำงส ำหรับเป็นศูนยร์วม
ขอ้มูลขำ่วสำรจดัซ้ือจดัจำ้งของหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น

1 16,000           1 16,000           1 16,000         1 16,000         4      64,000            

๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการ

บริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ
5      460,000        5     460,000        5     460,000       5      460,000       20   1,840,000      

(๑) กำรอบรมศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพกำร
ท ำงำนของพนักงำน สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำร

1 200,000         1 200,000         1 200,000       1 200,000       4      800,000          

(2) อบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และพัฒนำ
บุคลิกภำพแกพ่นักงำนเทศบำล พนักงำนจำ้ง เทศบำล

1 50,000           1 50,000           1 50,000         1 50,000         4      200,000          

(3) โครงกำรพัฒนำเพื่อกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ 1 10,000           1 10,000           1 10,000         1 10,000         4      40,000            
(4) กำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำนำจกัรและนอก
รำชอำนำจกัร

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4      400,000          

(5) โครงกำรสนบัสนนุทุนกำรศึกษำของสมำชิกสภำเทศบำล
 ฝ่ำยบริหำรและพนกังำนเทศบำล

1 100,000         1 100,000         1 100,000       1 100,000       4      400,000          

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน้ำ 156



จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๕.4  สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการ

พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
2      20,000           2     20,000          2     20,000         2      20,000         8     80,000           

(๑) โครงกำรส่งเสริมกำรจดัท ำแผนและกำรจดัประชุม
ประชำคม

1 10,000          1 10,000          1 10,000         1 10,000         4     40,000           

(2) โครงกำรจดันิทรรศกำร กำรประกวด กำรฝึกอบรม
และสัมนำ

1 10,000          1 10,000          1 10,000         1 10,000         4     40,000           

รวมทัง้สิน้ 275  109,191,000  234 102,981,000 227 71,531,000  224  52,951,000  736 283,703,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 )

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวดัพะเยา

ยทุธศาสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 รวม  4  ปีปี 64

หน้ำ 157



2. บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

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

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ ้า
ปางงุ้น หมูท่ี่ 6

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

1 แหง่          600,000  -  -  -  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ของต้าบลเปน็ที่รู้จักโดย
ทั่วกนั

1 แหง่          600,000  -  -  -  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง      
   การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดง
หนองหล่ม หมู่ที่ 8

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

1 แหง่       2,000,000  จา้นวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด้าเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

กองช่าง/      
   การ
ท่องเที่ยว
และกฬีา

4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูการท่องเที่ยว

เพื่อใหแ้หล่งท่องเที่ยว
ของต้าบลเปน็ที่รู้จักโดย
ทั่วกนั

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

เพือ่ใหแ้หล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบลเปน็ที่รู้จกัโดยทั่วกนั

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.8   สง่เสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มทีักษะชวีิต ภายใตก้ารอยูร่่วมกันในประชาคมอาเซียน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (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  1.จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ               
2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

บคุลากรมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (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            50,000           50,000        50,000        50,000  จา้นวนครั งที่ปรับปรุง ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

3 จัดหาหนงัสือและที่อา่น
หนงัสือพิมพ์ประจ้าหมูบ่า้น

เพื่อใหม้ทีี่อา่นหนงัสือ
ประจ้าหมูบ่า้นเพิ่มขึ น

หมูท่ี่ 1 - 9          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  จา้นวนครั งที่ด้าเนินการ ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากชึ น

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (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  จา้นวนครั งที่จดัหา เทศบาลมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
ที่มี  ประสิทธภิาพเพิม่ขึ น

ส้านักปลัด

8 ฝึกอบรมบคุลากรในองค์กร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัราชการตามหลักธรร
มาภบิาล

เพื่อศึกษาแนวทางในการ
บริหารจัดการแล้วน้ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ในองค์กร

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

         100,000         100,000      100,000      100,000  จา้นวนครั งที่เขา้รับการ
ฝึกอบรม

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  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

ต้าบลหนองหล่มมีความ
สวยงามและน่าท่องเที่ยว

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการอดุหนนุ 
หนว่ยงานอืน่ของจังหวัด
พะเยาที่ขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ

เพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา          500,000         500,000      500,000      500,000  จา้นวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

ส้านักปลัด

2 โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อพบปะประชาชนและ
รับฟังแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ของประชาชน

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

รองรับการบริการ
ประชาชนใหม้ีคุณภาพ
และดียิง่ขึ น

ส้านักปลัด

3 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  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลมาพฒันาต้าบล
หนองหล่ม

ส้านักปลัด

4 โครงการใหค้วามรู้
คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.)

เพื่อใหค้ณะกรรมการทั ง 
7 ด้าน มคีวามรู้เพื่อ
น้ามาพัฒนาหมูบ่า้น

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

คณะกรรมการทั ง 7 
ด้าน มคีวามรู้เพื่อ
น้ามาพัฒนาหมูบ่า้น

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจดัการที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 การอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท้างาน
ของพนกังาน สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหาร

เพื่อเปน็แนวทางการ
บริหารจัดการแล้วน้ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ในองค์กร

1 ครั ง          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  จา้นวนครั งที่เขา้รับการ
อบรม

เปน็การส่งเสริม
เพิ่มเติมความรู้
ทางด้านจริยธรรมอนัดี
งามใหแ้กพ่นกังาน

ส้านักปลัด

3 โครงการพัฒนาเพื่อการ
บริหารที่มปีระสิทธิภาพ

เพื่อเปน็การออกบริการ
ประชาชนเคล่ือนที่

เทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

           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      100,000      100,000  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  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

เทศบาลต้าบลหนองหล่ม
มกีารบริหารจดัการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 163



๕.4  สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1  โครงการส่งเสริมการจัดท้า
แผนและการจัดประชุม
ประชาคม

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้และความส้าคัญของ
แผนและมีส่วนร่วมในจดัท้า
แผนชุมชนและแผนสามปี

1 ครั ง            10,000           10,000        10,000        10,000  จา้นวนกจิกรรม/
โครงการที่ด้าเนินงาน

ประชาชนรู้ความส้าคัญ
ของแผนชุมชนและมีส่วน
ร่วมในจดัท้าแผน

ส้านักปลัด

2  โครงการจัดนทิรรศการ 
การประกวด การฝึกอบรม
สัมนา และการแข่งขันต่างๆ

เพือ่เปน็การส่งเสริมในการ
จดันิทรรศการ การประกวด 
การฝึกอบรม สัมนาและการ
แขง่ขนัต่างๆของชุมชน

1 ครั ง            10,000           10,000        10,000        10,000  จา้นวนครั งที่เขา้รับศึกษา ประชาชนได้พฒันาและ
เรียนรู้ในการจดันิทรรศการ
 การประกวด การฝ
ฝึกอบรม สัมนาและการ
แขง่ชันต่างๆ

ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 164



บัญชโีครงการพัฒนาแผนงานบริหารงานคลงั

แผนงานบรหิารงานคลัง
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

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

1 จัดท ำและปรับปรุง ระบบ
พัฒนำรำยได้และแผนที่ภำษี

เพื่อพัฒนำกำรจัดเกบ็
รำยได้ของเทศบำล

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

ส ำนักปลัด

๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ
1  สนบัสนนุสถำนที่กลำง

ส ำหรับเปน็ศูนย์รวม
ข้อมลูข่ำวสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ของหนว่ยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิน่

เพื่อบริกำรข้อมลูข่ำวสำร
ของหนว่ยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิน่
ใหแ้กป่ระชำชนรับทรำบ
โดยทั่วกนั

ต ำบลหนองหล่ม            16,000           16,000        16,000        16,000  จ ำนวนกจิกรรม/
โครงกำรที่ด ำเนินงำน

สำมำรถประชำสัมพันธ์
ข้อมลูข่ำวสำรใหผู้้ที่
สนใจได้รับทรำบอย่ำง
ทั่วถึง

ส ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานรกัษาความสงบภายใน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สง่เสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.3 เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เคร่ือข่าย อปพร.

เพื่อใหต้ าบลมผู้ีดูแลด้าน
การปอ้งกนัสาธารภยั

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

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

2 สนบัสนนุวัสดุ  อปุกรณ์ใน
การปฏบิติังานของ อปพร.

เพือ่ใหผู้้ดูแลด้านการปอ้งกนั
สาธารณภยัมีอปุกรณ์ในการ
ปฏบิติัหน้าที่

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

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

3 โครงการปอ้งกนัและลด 
อบุติัเหตุอบุติัภยั และสา
ธารณภยั

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในหมูบ่า้น

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

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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๔.3 เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

4  โครงการใหค้วามรู้
ประชาชนด้านไฟฟ้า

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความปลอดภยัในการใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน

ต าบลหนองหล่ม            10,000           10,000        10,000        10,000 ประชาชนมคีวามรู้
ความปลอดภยัในการ
ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 สนบัสนนุช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ใหแ้กผู้่ประสบภยัพิบติั สา
ธารณภยั

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในเหตุต่าง ๆ เช่น วาตภยั
 อคัคีภยั  อทุกภยั

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

ผู้ประสบภยัพิบติัได้รับ
การช่วยเหลือเบือ้งต้น
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัสาธารณภยั

เพื่อเปน็การเตรียมความ
พร้อมในการปอ้งกนัภยัที่
เกดิขึน้

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

สามารถปฏบิติัหนา้ที่
เมือ่เกดิภยั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลพัธ์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์

หนา้ 167



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.พัฒนาสงัคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน

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

1 จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ใน
การปฏบิติังานของ
บคุลากรทางการศึกษา

เพ่ือให้ความรู้และ
แนวทางในการบริหาร
จดัการศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็

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

ศูนย์เด็กเล็กมมีาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 จัดหา  อปุกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน และ
ครุภณัฑ์ทางการศึกษา
ใหแ้กศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล

เพื่อใหเ้ด็กเล็ก มอีปุกรณ์
การเรียนที่เพียงพอ

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

เด็กมทีักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึน้

ส านักปลัด

3 จัดหาเคร่ืองแต่งกาย  
เคร่ืองเขียนและ
ทุนการศึกษาใหแ้กน่กัเรียน
 และเด็กเล็กที่ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน 
เด็กเล็กในด้านการศึกษา

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

นกัเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

4 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่
เหนอื

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์ฯ          300,000         300,000       300,000       300,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

5 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ปางงุ้น

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์ฯ          150,000         150,000       150,000       150,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

ศูนย์เด็กเล็กมมีาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

6 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
ต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์ฯ          250,000         250,000       250,000       250,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมทีักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึน้

ส านักปลัด

7 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์ฯ          300,000         300,000       300,000       300,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

นกัเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึน้

ส านักปลัด

8 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          350,000         350,000       350,000       350,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 169



๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

9 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นแมพ่ริก

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          170,000         170,000       170,000       170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

ศูนย์เด็กเล็กมมีาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

10 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          350,000         350,000       350,000       350,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมทีักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึน้

ส านักปลัด

11 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          240,000         240,000       240,000       240,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

นกัเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึน้

ส านักปลัด

12 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่
เหนอื

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

1 ศูนย์          100,000         100,000       100,000       100,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 170



๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

13 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ปางงุ้น

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์            55,000           55,000         55,000         55,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

14 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
ต้นแบบหนองหล่ม

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 ศูนย์          100,000         100,000       100,000       100,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

15 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          100,000         100,000       100,000       100,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

16  จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          170,000         170,000       170,000       170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 171



๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

17 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นแมพ่ริก

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง            85,000           85,000         85,000         85,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

18 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          170,000         170,000       170,000       170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

19  จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          120,000         120,000       120,000       120,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

20 ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
บริการด้านสุขภาพใหแ้ก่
นกัเรียนและเด็กเล็ก

เพื่อใหน้กัเรียน เด็กเล็กมี
การดูแลสุขภาพร่างกาย

๑ คร้ัง            40,000           40,000         40,000         40,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพดีขึน้ ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 172



๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั เพ่ือพัฒนาประชาชนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

21 จัดหาอปุกรณ์สนามเด็กเล่น
ใหแ้กโ่รงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กเพื่อเสริมทักษะ

เพื่อจัดหาอปุกรณ์สนาม
เด็กเล่นใหน้กัเรียนและ
เด็กเล็กในสถานศึกษา

1 คร้ัง          100,000         100,000       100,000       100,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาเพื่อเปน็
บคุลากรที่ดีต่อไป

ส านักปลัด

22  โครงการจ้างนกัเรียน
นกัศึกษาท างานในช่วงปดิ
ภาคเรียน และสอนพิเศษ
ช่วงปดิภาคเรียนและเสาร์ -
 อาทิตย์

เพื่อสนบัสนนุใหเ้ยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน์

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

เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้ปน็ประโยชน์

ส านักปลัด

23  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในศูนย์เด็ก
เล็กใหม้สีภาพดี

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

ศูนย์เด็กฯมอีาคารและ
สถานที่ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ส านักปลัด

24 โครงการส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ใหแ้กป่ระชาชน

สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน

1 คร้ัง 20,000           20,000          20,000        20,000         1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ               
2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

พฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยมีการค้นควา้
ผ่านระบบเครือขา่ย

ส านักปลัด

25  โครงการกอ่สร้าง/ปรับ   
ปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพือ่ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศูนย์ฯในต าบลหนองหล่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล

หนองหล่ม

2,000,000      2,000,000     2,000,000   2,000,000    จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

เด็ก มอีาคารเรียนและ
สถานที่ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

หนา้ 173



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

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

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

1 โครงการสร้างและขยาย
เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ท้องถิน่

เพื่อใหม้เีครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในต าบล

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

ต าบลหนองหล่มมี
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพือ่ให้ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภคอาหารมีความรู้ใน
การประกอบอาหารให้มี
มาตรฐาน

1 คร้ัง         10,000        10,000     10,000     10,000  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ             
2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค
อาหารมีความรู้ในการ
ประกอบอาหารใหม้ี
มาตรฐาน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.พัฒนาสงัคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๓   การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มคีวามเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

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

1 โครงการพัฒนาเครือข่าย
สุขภาวะชุมชนสู่ต าบลนา่อยู่

เพือ่พฒันาการด าเนินงานสุข
ภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยูใ่น
เขตภาคเหนือตอนบนรวมกบั
ภาคีเครือขา่ย

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

ต าบลหนองหล่มเกดิแหล่ง
เรียนรู้และพฒันางานสุข
ภาวะชุมชนของต าบล

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาเด็กต้ังครรภก์อ่นวัย
อนัควร

เพื่อใหค้รอบครัวได้แสดง
บทบาทหนา้ที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็คนดี

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

ครอบครัวได้แสดง
บทบาทหนา้ที่ในการ
อบรมเล้ียงดูลูกใหเ้ปน็
คนดี

ส านักปลัด

2 โครงการท้องถิน่เพื่อนอ้ง เพื่อใหเ้ด็กมทีักษะในการ
ด ารงชีวิตและเปน็คนดีใน
สังคม

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

เด็กมทีักษะในการ
ด ารงชีวิตและโตขึน้
เปน็คนดีของสังคม

ส านักปลัด

3 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

เพื่อใหสั้งคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปญัหา
ในพื้นที่อย่างยัง่ยืน

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

สังคมและชุมชนมส่ีวน
ร่วมในการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปญัหาในพื้นที่อย่าง
ยัง่ยืน

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อลดจ านวนผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่

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

สามารถควบคุมให้
ประชาชนลดจ านวน
บริโภคแอลกอฮอล์

ส านักปลัด

2  โครงการรณรงค์ควบคุม
โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหติสูง

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรค

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

3 โครงการอดุหนนุ 
คณะกรรมการสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมูบ่า้น

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

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

อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ศักยภาพในการท างาน

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

เพื่อใหผู้้พิการมสุีขภาพที่
แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

6 การปอ้งกนัควบคุมโรค 
ระงับโรคติดต่อและโรค
ระบาดอืน่ ๆ

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อ

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

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุมสุีขภาพ
ที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

8  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เพือ่ให้สูงอายุได้มีการร่วม
กลุ่ม

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

ผู้อายมุีการร่วมกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

ส านักปลัด

9  โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อใหอ้าหารของมี
คุณภาพ  สะอาด  และ
ปลอดภยั

หมูท่ี่ 1 - 9            10,000           10,000        10,000        10,000  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ                
 2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาหารของรมีคุณภาพ  
สะอาด  และปลอดภยั

ส านักปลัด

10 โครงการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ

เพื่อลดจ านวนผู้บริโภค
ยาสูบในพื้นที่

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

สามารถควบคุมให้
ประชาชนลดจ านวน
บริโภคยาสูบ

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๖ สง่เสริมและและพัฒนาสขุภาวะในชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

11  โครงการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคเอดส์

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรค

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

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหก้บัประชาชนได้

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายชมรมแอโรบคิ
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

13  โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายกลุ่มเยาวชน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

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

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กกอ่นวัยเรียน
และผู้สูงอายุ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพช่องปากที่แข็งแรง

หมูท่ี่ 1 - 9            15,000           15,000        15,000        15,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

15 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการการ
แทพย์ฉุกเฉิน

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

ประชาชนได้รับการบริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิรวดเร็ว

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดกิารประชาชน กลุม่เป้าหมาย เพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ คร้ัง          200,000         200,000      200,000      200,000  จ านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด

2 สมทบระบบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพื้นที่

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ คร้ัง          120,000         120,000      120,000      120,000  จ านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนงานสาธารณสุข
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  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 (KPI)

1 ปรับปรุงและการจัดการ
ตลาดสดในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐาน

เพื่อใหต้ลาดมคีวาม
สะอาดและอาหารมี
ความปลอดภยั

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

มตีลาดสดที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้ ๑ 
แหง่

ส านักปลัด

๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 จัดหาถังขยะ เพื่อใหห้มูบ่า้นมกีาร
จัดการด้านขยะอย่างถูกวิธี

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

ประชาชนมีการก าจดัขยะ
อยา่งถกูวธิแีละลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการขยะและ
บ าบดัน้ าเสียในชุมชน

เพื่อใหห้มูบ่า้นมกีาร
จัดการด้านขยะและน้ า
เสียในชุมชนอย่างถูกวิธี

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

ประชาชนมกีารก าจัด
ขยะและน้ าเสียอย่าง
ถูกวิธีและลดปญัหา
ขยะในต าบล

ส านักปลัด

3 โครงการขุดบอ่ขยะ เพื่อเปน็การจัดการด้าน
ขยะอย่างถูกวิธี

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

มพีื้นที่ในการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 181



๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

4 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านกึในการก าจัดขยะ

สร้างจิตส านกึแก่
ประชาชนใหม้ส่ีวนร่วมใน
การแกไ้ขปญัหาขยะมลู
ฝอยในชุมชน

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

ประชาชน มจีิตส านกึ
และมส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหาขยะมลู
ฝอยในชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการล้อมร้ัวสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยต าบล

เพื่อล้อมร้ัวบริเวณ
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย
ของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

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

พื้นที่ก าจัดขยะมลูฝอย
มร้ัีวล้อมรอบเพื่อ
ปอ้งกนัการบกุรุก

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 182



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม

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

1 สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบีย้ยังชีพเงินสงเคราะห์ และ
การจัดหาสวัสดิการอืน่ๆแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชือ้ 
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจัดสรรงบประมาณ
เปน็เบีย้ยังชีพใหผู้้ประสบ
ปญัหาสังคม

หมูท่ี่ 1 - 9       14,000,000     14,000,000   14,000,000  14,000,000  จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับการส่งเคราะห์

มกีารช่วยเหลือผู้
ประสบปญัหาทาง
สังคมอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

2 ฝึกอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ
 คนพิการ ผู้ติดเชือ้ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เสริมสร้างอาชีพและ
กระจายรายได้

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

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มรีายได้

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพใหแ้กส่ตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ติดเชือ้

เพื่อใหผู้้สูงอายุ คนพิการ
 ผู้ติดเชือ้มกีจิกรรม

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

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชือ้มกีจิกรรม

ส านักปลัด

4 จัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อปุกรณ์
หรือเคร่ืองช่วยเหลือผู้พิการ

เพื่อใหค้นพิการได้รับ
ความสะดวกเพิ่มขึน้

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

คนพิการมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 

หนา้ 183



๒.๕ สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

5 จัดหาอุปกรณ์งบประมาณ
จัดซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว 
เพือ่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่
ยากจนในพืน้ที่

เพื่อช่วยเหลือผู้มฐีานะ
ยากจนที่ประสบภยัหนาว

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

ผู้ประสบภยัหนาว
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

6 สร้างที่อยูอ่าศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมคีวามมัน่คง
แข็งแรงและปลอดภยั

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

ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่
อาศัยที่มัน่คงและ
ปลอดภยั

ส านักปลัด

7 ปรับปรุงที่อยูอ่าศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความมัน่คงแข็งแรง
และปลอดภัย

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

ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่
อาศัยที่มัน่คงและ
ปลอดภยั

ส านักปลัด

8 โครงการสายใยรักครอบครัว เพื่อส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว

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

ประชาชนมคีรอบครัว
ที่อบอุน่

ส านักปลัด

9 โครงการสนบัสนนุคนดีใน
สังคม

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

คนดีในสังคมได้รับการ
ยกย่อง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 184



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

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

1 ส่งเสริมส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้บริการสาธารณะผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เพื่อรองรับการบริการผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ

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

รองรับการบริการผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายใุห้มี
คุณภาพและดียิง่ขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
สาธารณะ

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชน

1 แหง่            50,000  -  -  -  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

รองรับการบริการประชาชน
ให้มีคุณภาพและดียิง่ขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 185



บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานเคหะและชมุชน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

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 (KPI)

1 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.
 จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

4 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 

หนา้ 186



๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

5 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

7 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.
 จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

9 กอ่สร้างถนน  คสล./ลาด
ยางแอสฟัลท์ หมูท่ี่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวา้ง  ๔  ม. ยาวเฉล่ีย 
 ๑๐0 ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. จ านวน 1 สาย

         200,000          200,000       200,000       200,000  1.ถนน คสล.ที่เพิม่ขึน้  
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 กอ่สร้าง ปรับปรุง บูรณะ
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
 และถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร

เพื่อซ่อมแซม /ปรับปรุง 
ถนนในพื้นที่ใหใ้ช้งานได้ดี
ขึน้

หมู่ที่ 1 - 9          900,000          900,000       900,000       900,000  1.จ านวนถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม          
 2.ร้อยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 187



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเอือ้งเงิน 
เชือ่มทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1251 เชือ่ม หมูท่ี่
 5 ต.บ้านปิน เชือ่ม หมูท่ี่ 
1,2,7 ต.หนองหล่ม เชือ่ม 
หมูท่ี่ 4,6 ต.บ้านถ้ า อ.ดอก
ค าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสพลัติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 6.20 กโิลเมตร  
 ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.67 กม.     
ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.98 กม.    
ช่วงที่ 3 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.33 กม.    
ช่วงที่ 4 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.22 กม.

      3,290,000        3,900,000    2,620,000    2,410,000  จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองกลาง หมู่
ที่ 1,3,7 ต.หนองหล่ม เชื่อม 
หมู่ที่ 4,6 ต.บา้นปนิ อ.ดอก
ค าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวา้ง
 4 เมตร  ยาว 1.65 
กโิลเมตร           
ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.7 กม.      
ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.67 กม.    
ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.28 กม.

      1,470,000     1,410,000     590,000  -  จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 188



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

13 กอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1 แหง่       1,000,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่ได้รับ
การกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

14 ลงหนิคลุกถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

หมูท่ี่ 1 - 9          400,000          400,000       400,000       400,000  จ านวนถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง

15 จัดท าระบบผังเมอืง ผัง
ชุมชน

เพื่อใหชุ้มชนมรีะบผัง
เมอืงที่ดี

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

ท าใหเ้มืองหรือชุมชนมี
ความสวยงาม เจริญเติบโต
อยา่งมีระเบยีบแบบแผน
และถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง

16 สนบัสนนุน้ ามนัเชือ้เพลิง
โครงการปรับปรุงถนน
ภายในต าบลและ
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
หนว่ยงานอืน่

เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน
ในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

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

ถนนได้รับการปรับปรุง
 ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง   
อบจ.พะเยา

17 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ถนนลายยางต าบลหนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน
ในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

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

ถนนได้รับการ
กอ่สร้าง/ปรับปรุง 
ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง   
อบจ.พะเยา

18 ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน
ต าบลหนองหล่ม

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

ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 189



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

19 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงกลางคืน

หมูท่ี่ 1 - 9          900,000          900,000       900,000       900,000  จ านวนหมู่บา้นได้รับ
การติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ
ใช้งานได้ดีทุกแหง่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

20 ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิง่)

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในช่วงเวลากลางคืน

หมูท่ี่ 1 - 9          100,000          100,000       100,000       100,000  จ านวนหมู่บา้นได้รับ
การซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะใช้งานได้ดีทุก
แหง่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

21 ราวกัน้ถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

หมูท่ี่ 1 - 9              100,000          100,000       100,000       100,000  จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การกอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

เทศบาล
ต าบลหนอง
หล่ม

22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจ าปา่แหยง่ หมู่ที่
 4,5,8 บา้นท่านคร ต.หนอง
หล่ม เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1251  เชื่อม      
หมู่ที่ 9   ต.บา้นปนิ อ.ดอก
ค าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวา้ง
 6 เมตร  ยาว 5.41 
กโิลเมตร           
ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.1 กม.      
ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.00 กม.    
ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.00 กม.    
ช่วงที่ 4 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.76 กม.     
ช่วงที่ 5 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.55 กม.

      2,310,000        2,100,000    2,100,000    4,860,000  จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 190



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

23 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
สายทางเขา้อา่งร่องช้าง หมู่ที่ 5
 ต.หนองหล่ม เชื่อม ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 1251 
เชื่อม หมู่ที่ 9 บา้นปนิ ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

อสร้างถนนลาดยาง
แอสพลัติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 11.64 กโิลเมตร
 ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.54 กม.      
ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 2.00 กม.    
ช่วงที่ 3 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 2.3 กม.      
ช่วงที่ 4 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 2.3 กม.      
ช่วงที่ 5 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 3.5 กม.

      7,440,000        4,830,000    4,830,000    7,350,000  จ านวนเส้นทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 191



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 กอ่สร้างคลองส่งน้ า คลอง
ชลประทาน อา่งเกบ็น้ าร่อง
ช้าง หมู่ที่ 5

เพื่อใหม้ทีางน้ าเพิ่มขึน้ 1 แหง่  -        1,500,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

2 กอ่สร้างพนงั คสล. เพื่อกนั
น้ ากดัเซาะตล่ิง หมูท่ี่ 5

เพื่อปอ้งกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง 1 แหง่          500,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

3 ก่อสร้างพนัง คสล./ท านบ 
เพือ่กันน้ ากัดเซาะตล่ิง

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

ตล่ิงมีความแขง็แรง
ประชาชนมีความปลอดภยั

กองช่าง

4 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 1 - 9       1,000,000        1,000,000    1,000,000    1,000,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

5 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง ๓.๐๐ ม. สูง 
1.80 ม. ยาว 10.60
 ม.  1 แหง่

388,000         - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

6 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง ๓.๐๐ ม. สูง 
1.80 ม. ยาว 5.60 
ม.  1 แหง่

200,000         - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

7 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
แม่ฮ่าง หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง 1.5๐ ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง่

391,000         - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

8 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ปาง หมูท่ี่ 4

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง 1.5๐ ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
12.00 ม.  1 แหง่

425,000         - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

9 ซ่อมสร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ผาช่อ หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง ๓.๐๐ ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
20.00 ม.  1 แหง่

500,000         - - -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

10 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
ร่องสัก หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง 1.50 ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง่

391,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

11 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
บวกลึก หมูท่ี่ 5

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง ๑.5๐ ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง่

200,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

12 กอ่สร้างท านบกัน้น้ า
หว้ยส้าน หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง ๑.๐๐ ม. สูง
 1.20 ม. ยาว 
13.40 ม.  1 แหง่

192,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

13 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยฮุง
 หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง 3.๐๐ ม. สูง
 3.00 ม. ยาว 
7.60 ม.  1 แหง่

276,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

14 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ยหอ
 หมู่ที่ 8

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง ๑.5๐ ม. สูง
 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง่

391,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

15 กอ่สร้างท านบกัน้น้ าหว้ย
แม่พุง หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า กว้าง ๑.๐๐ ม. สูง
 1.20 ม. ยาว 
10.40 ม.  1 แหง่

200,000         - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขา

เพื่อใหม้นี้ าส าหรับ 
อปุโภค – บริโภค อย่าง
เพียงพอ

2  แหง่          400,000          400,000       400,000       400,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึน้                   
     2.ร้อยละของควม
พงึพอใจของประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

17 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา ขยายเขตประปา

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุด

หมูท่ี่ 1 - 9          200,000          200,000       200,000       200,000 1.ร้อยละของครัวเรือนที่
มีน้ าอปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ               2.ร้อย
ละของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

18 ก่อสร้างฝายกัน้น้ า/ประตูน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมูท่ี่ 1 - 9           3,500,000              500,000     20,500,000          500,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง

19 กอ่สร้างถังพักน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
อย่างเพียงพอ

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

ประชาชนในหมู่บา้นมีน้ า
ใช้ตลอดปี

กองช่าง

20 กอ่สร้างรางระบายน้ าใน
หมูบ่า้น

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหส้ะดวก
รวดเร็ว

หมูท่ี่ 1 - 9          400,000          400,000       400,000       400,000  1.รางระบายน้ าที่เพิม่ขึน้
 2.ร้อยละของควมพงึ
พอใจของประชาชน

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

21 ปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าฝายกัน้น้ า ทบนบกัน้น้ า
 ท่อลอดเหล่ียม

เพื่อใหก้ารกกัเกบ็น้ ามี
ปริมาณมากขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

22 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนมีน้ าบาดาลใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง

23 กอ่สร้างท่อน้ าล้น เพื่อกกัเกบ็น้ า 1 แหง่          150,000 - - -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

24 วางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

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

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

25 กอ่สร้าง และปรับปรุงดาด
คอนกรีต

เพื่อเพิ่มทางน้ าใหม้คีวาม
สะดวกรวดเร็ว

 1 แหง่          100,000          100,000       100,000       100,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

26 ขุดสระน้ า เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ หมูท่ี่ 1 - 9          100,000          100,000       100,000       100,000  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

27 ขยายเขตประปาหมูบ่้าน เพือ่ขยายเขตประปาหมู่บา้น
ใหม้ีน้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ

หมูท่ี่ 1 - 9          200,000          200,000       200,000       200,000 1.ร้อยละของครัวเรือนที่
มีน้ าอปุโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถงึ               2.ร้อย
ละของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

28 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

29 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

30 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

31 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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32 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมลง
ท่อกรุบอ่ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

33 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

หมูท่ี่ 1 - 9          100,000          100,000       100,000       100,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างแกม้ลิง เพื่อเพิ่มแหล่งเกบ็กกัน้ า 1 แหง่ - 5,000,000       - 5,000,000    จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

35 ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงท่อกรุบอ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า
เพิ่มขึน้

ต าบลหนองหล่ม          500,000          500,000       500,000       500,000 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าใช้
เพิม่ขึน้   2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

36 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
การบริหารจัดการแหล่ง
น้ า และใช้ประโยชนจ์าก
แหล่งน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง      
  ส านักปลัด

37 ขุดลอกล าหว้ยฮุง หมูท่ี่ 1 ,
 2

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       600,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

38 ขุดลอกล าหว้ยร่องสัก หมูท่ี่
 5

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       600,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
ทรัพยากรน้ า

39 ขุดลอกหว้ยเฮ้ีย หมูท่ี่ 5 เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       600,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการพัฒนา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
ทรัพยากรน้ า

40 ขุดลอกหว้ยร่องช้าง หมูท่ี่ 5 เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       600,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา ประชาชนได้รับประโยชน์

จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

41 ขุดลอกหว้ยร่องจาว,หว้ย
แปม,หว้ยปาง,หว้ยหนอง
เอีย้ง,หว้ยลิน,หว้ยจ าปา่
แหย่งนอก หมู่ที่ 4

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

1 แห่ง 600,000        -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

42 ขุดลอกหว้ยผาช่อ หมูท่ี่ 5 เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 10 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       500,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

43 ขุดลอกหว้ยหอ หมูท่ี่ 8 เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 12 ม.
ยาว 1,000 ม.     
1 แห่ง

       500,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

44 ขุดลอกล าเหมอืงทุ่งหลวง 
หมูท่ี่ 1 - 4

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 8 ม.ยาว
 1,000 ม.     1 
แห่ง

       400,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

45 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าร่องช้าง เพือ่กกัเกบ็น้ าเอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

    1 แหง่       2,000,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา        
กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

46 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าหว้ยฮุง เพือ่กกัเกบ็น้ าเอาไวใ้ช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

     1 แห่ง     2,000,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/ 
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา        
กรม
ทรัพยากรน้ า

47 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 4

เพื่อกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึน้ 1 แหง่  -        5,100,000  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

48 กอ่สร้างระบบคลองส่งน้ า
ดงน้ าจ า ผันน้ าเข้าสู่ หมูท่ี่ 
2,7

เพือ่ให้มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมูบ่้าน

1 แห่ง  -        2,500,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา        
กรม
ทรัพยากรน้ า

49 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 5

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
กรมทรัพยากรน้ า 1
 แห่ง

    1,000,000  -  -  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปา
ใช้เพิม่ขึน้    2.ร้อยละ
ของควมพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

ทต.หนอง
หล่มกรม
ทรัพยากรน้ า
 กรมส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 200



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

50 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 9

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
 กรมทรัพยากรน้ า 1
 แห่ง

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

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรมส่งเสริมฯ

51 กอ่สร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 6

เพือ่ให้มีน้ าส าหรับ อุปโภค
 – บริโภค อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
 ตามแบบประปา 1
 แห่ง

    1,786,000  -  -  - 1.ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีน้ าประปาใช้
เพิม่ขึ้น             2.ร้อย
ละของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า
 กรมส่งเสริมฯ

52 กอ่สร้างโรงสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้าอา่งเกบ็น้ า
ร่องสัก หมู่ที่ 5

เพือ่สูบน้ าเข้าสู่พืน้ที่ทาง
การเกษตรในต าบลหนอง
หล่ม

1 แห่ง  -   20,000,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน/
กรมทรัพยากรน้ า

53 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าหว้ยฝาย หมูท่ี่ 5

เพือ่กักเก็บน้ าเพิม่ขึน้ 1 แห่ง   10,000,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา       
กรม
ทรัพยากรน้ า

54 ปรับปรุงซ่อมแซมอา่งเกบ็
น้ าหว้ยแมฮ่่าง หมูท่ี่ 3

เพือ่ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า
ห้วยแม่ฮ่าง

1 แห่ง     1,000,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา        
กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการน้ า เพ่ือประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

55 กอ่สร้างระบบคลองส่งน้ า
ดงหนองหล่ม ผันน้ าเข้าสู่ 
หมูท่ี่ 1,2,3,4 และหมูท่ี่ 7

เพือ่ให้มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมูบ่้าน

1 แห่ง     2,500,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา

56 กอ่สร้างระบบคลองส่งอา่ง
เกบ็น้ าหว้ยแมผ่ง ผันน้ าเข้า
สู่ หมูท่ี่ 1, 2

เพือ่ให้มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมูบ่้าน

1 แห่ง  -     5,000,000  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา

57 กอ่สร้างระบบคลองส่งน้ า
ดงหนองหล่ม ผันน้ าเข้าสู่ 
หมูท่ี่ 1,2,3,4 และหมูท่ี่ 7

เพื่อใหม้นี้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหมูบ่า้น

1 แหง่       2,500,000  -  -  -  จ านวนโครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา

58 ขุดลอกล าหว้ยฮุง หมูท่ี่ 7 เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม. 1 
แห่ง

       500,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

59 ขุดลอกท้ายอา่งเกบ็น้ าหว้ย
ฮุง หมูท่ี่ 7

เพือ่เพิม่ทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 15 ม.
ยาว 1,000 ม. หมู่
ที่ 7-หมูท่ี่ 1 1 แห่ง

       500,000  -  -  -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การพฒันา

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  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 (KPI)

1 กอ่สร้างฌาปณสถาน(เมรุ
เผาศพ) และศาลา
เอนกประสงค์

เพื่อใหม้กีารรักษา
ส่ิงแวดล้อมจากฌาปณกจิ

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

      1,000,000  -  -  -  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

มฌีาปณสถาน (เมรุ
เผาศพ) เพื่อใหชุ้มชนได้
ใช้กจิพิธีกรรมทาง
ศาสนา

ส านักปลัด

2 ปรับปรุงเมรุเผาศพ เทลาด
คอนกรีต กอ่สร้างถนน
พร้อมร้ัว และปรับปรุงภมูิ
ทัศนฌ์าปนสถาน

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ฌาปณสถาน

ปา่สุสานต าบล
หนองหล่ม

         500,000  -  -  -  ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานได้รับการ
ปรับปรุงดูแล

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ
๕.๑ การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล

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

1 กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร  
สถานที่  ส่ิงแวดล้อม
ส านกังาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน

เทศบาลต าบล
หนองหล่ม

         500,000          500,000       500,000       500,000  จ านวนคร้ังที่กอ่สร้าง/
ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจใน
การได้รับบริการและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการที่ดีขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานสร้างความเขม็แขง็

แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

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

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

1   โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเชือกร่ม
ด้ิน

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

จ านวนกลุ่มที่ได้รับการ
สนบัสนนุ

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
พิการเย็บปกัประดิษฐ์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บ
เส้ือผ้า

เพือ่สร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 
การประกอบอาชพีรวมทั้งดา้นการตลาดอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

7 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใกแ้ก่
เกษตรกร

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

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าน้ ายา
อเนกประสงค์

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสาน
กระเปา๋/ตระกร้า

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

10 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหมอเมอืง เพื่อส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม
หมอเมอืงในต าบล

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

11 ส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การเกษตรและ
อตุสาหกรรมพื้นบา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ในการประกอบอาชีพ

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

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

12 ส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม
หรือองค์กรต่างๆ ในต าบล

เพื่อส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ใน
ต าบล

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

กลุ่มต่างๆ หรือองค์กรใน
ต าบลได้รับการส่งเสริม

ส านักปลัด

13 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าไม้
กวาด

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

14 ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกจิ

เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

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

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชมุชนมภีมูติา้นทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

1 ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพือ่ส่งเสริมเกษตรกร
ด ารงชีวิตอย่างประหยัด

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

เกษตรกรมรีายได้
มากกว่ารายจ่าย

ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
น าแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

หมูท่ี่ 1 - 9            25,000           25,000        25,000        25,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

ประชาชนสามารถลด
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการออม บคุคล 
กลุ่มองค์กร

เพื่อส่งเสริมการออม
ทรัพย์เพื่อใช้เปน็ทุนใน
การประกอบอาชีพ

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

ปลูกฝังคุณธรรมในด้านการ
ประหยดั ความซ่ือสัตย ์
ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงแก่
สมาชิก และเยาวชน

ส านักปลัด

4 ให้ความรู้การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน

เพื่อใหค้รัวเรือนทุก
ครัวเรือนในเขตจังหวัดได้
ใช้เปน็ข้อมลูค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

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

ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการแกไ้ข

ปัญหาของหมูบ่า้น/

ชุมชน

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒.๓   การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มคีวามเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI)

1 สนบัสนนุกจิกรรมสตรี
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อการพัฒนากจิกรรม
สตรี

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

สตรีในต าบลได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

ส านักปลัด

2 โครงการปดิทองหลังพระ เพือ่สืบสานงานพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัเพือ่การด ารงชีวติ
และพฒันาส่ิงแวดล้อมอยา่ง
สมดุล

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

ประชาชนได้เรียนรู้
และนอ้มน าแนวทาง
พระราชด าริมาปรับใช้
กบัวิถีชีวิต

ส านักปลัด

3 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

เพือ่สร้างสรรคแ์ผ่นดนิไทยให้

เปน็แผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง

เพือ่ถวายเปน็ราชสกัาระแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

ภมูพิลอดลุยเดช โดยเนน้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง,

โครงการบวร (บา้น วัด โรงเรียน)

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

ประชาชนมีความรักความ
สามัคคี

ส านักปลัด

๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดกิารประชาชน กลุม่เป้าหมาย เพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจน

เพื่อแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

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

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  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 (KPI)

1 สนบัสนนุหมูบ่า้นโครงการ
บา้นเมืองนา่อยูเ่ชิดชู
คุณธรรม

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนใหน้า่อยู่

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

ต าบลหนองหล่มเปน็
ชุมชนนา่อยูเ่ชิดชู
คุณธรรม

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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แผนงานสรา้งความเขม็แขง็
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สง่เสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยแ์ละเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

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

1  โครงการสร้างความ
สมานฉันท์ การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ 
และสร้างความเข็มแข็ง

เพื่อเปน็การปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

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

เปน็การปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติและความ
สามคัคีของคนในชาติ

ส านักปลัด

2 จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม
ประจ าต าบล

เพื่อเปน็ศูนย์อ านวยความ
เปน็ธรรมใหแ้กป่ระชาชน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000        20,000        20,000  จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน

เปน็ศูนยอ์ านวยความเปน็
ธรรมใหแ้กป่ระชาชน

ส านักปลัด

3 ใหค้วามรู้แก ่เยาวชน  
ประชาชน ผู้น าชุมชนใน
เร่ืองการเมอืง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให ้เยาวชน และ
ประชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัการเมอืงมากขึน้

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

เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกบัการเมือง
ในทางที่ถกูต้องมากขึน้

ส านักปลัด

4 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเปน็ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทและอ านวยการ
ชวยเหลือกฏหมายแก่
ประชาชน

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

เปน็ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้
พพิาทแกป่ระชาชนและ
อ านวยการช่วยเหลือ
กฎหมายแกป่ระชาชน

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๔.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

หมูท่ี่ 1 - 9            10,000           10,000        10,000        10,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตสูงขึน้

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

2 โครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

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

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

3 โครงการจัดหาน้ ายาตรวจ
สารเสพติดในปสัสาวะ

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจากยา
เสพติด

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

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

4 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด

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

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

5 สนบัสนนุการบ าบดัฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยา
เสพ

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

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

6 ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 
To be number one

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมจ้ด
ค่ายเยาวชนต้านยาเสพ
ติดTo be number one

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000        20,000        20,000  จ านวนกลุ่มที่ส่งเสริม เยาวชนมีทักษะการเรียนรู้
ด้านยาเสพติด,ส่งเสริมการ
ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์แกเ่ยาวฃน

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

7 โครงการหมู่บา้นเอาชนะยา
เสพติดอย่างยัง่ยืนเพื่อ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว

เพื่อใหห้มูบ่า้นเปน็
หมูบ่า้นที่ปลอดยาเสพติด

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

ส านักปลัด/
งานป้องกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

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

1  ส่งเสริมสภาวัฒนธรรม
และภมิูปญัญาท้องถิน่
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของ
สภาวัฒนธรรม

1 แห่ง            10,000           10,000        10,000        10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

สภาวฒันธรรมมีการจดั
กจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง

ส านักปลัด

2 สนับสนุนส่งเสริมวฒันธรรม  
ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิน่ 
ใหม้ีเอกลักษณ์มีการถา่ยทอดสู่
เยาวชนและประชาชน

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

หมูท่ี่ 1 - 9            10,000           10,000        10,000        10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่  งานพิธี
ทางศาสนา  งานพระราช
พิธี และประเพณีต่าง ๆ

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ งาน
พิธีทางศาสนา งานพระ
ราชพิธี

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมวัดพัฒนา
วัดตัวอย่าง  หนึง่ต าบลหนึง่
วัด

เพื่อพัฒนาวัดใหเ้ปน็ศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน

1 แห่ง            50,000           50,000        50,000        50,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วัดได้รับการพัฒนาให้
เปน็วัดตัวอย่าง

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

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

5 โครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

1 แห่ง            10,000           10,000        10,000        10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส านักปลัด

6 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

หมูท่ี่ 1 - 9          100,000         100,000      100,000      100,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

7 โครงการจัดกจิกรรมวันพ่อ
แหง่ชาติ

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั

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

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ส านักปลัด

8 โครงการจัดกจิกรรมวันแม่
แหง่ชาติ

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ
พระบรมราชินนีาถ

1 แห่ง            10,000           10,000        10,000        10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ

ส านักปลัด

9  โครงการจัดงานวันสักการะ
เจ้าพ่อค าปวน

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

1 แห่ง          100,000         100,000      100,000      100,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๒.๒ สง่เสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

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

10  โครงการจัดกจิกรรมวัน
เข้าพรรรษา

เพื่อเปน็การสืบสานและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

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

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่มีการ
สืบสานต่อไป

ส านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนากจิกรรม
ผู้สูงอายุ

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

ผู้สูงอายุได้มกีจิกรรม
ร่วมกนั

ส านักปลัด

12 โครงการเข้าวัดปฏบิติัธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏบิติั
ธรรม

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

ประชาชนในต าบลได้
เข้าร่วมฝึกปฏบิติัธรรม

ส านักปลัด

13 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง

เพือ่เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชนเผ่าม้ง

เผ่าม้ง หมูท่ี่ 5              5,000             5,000          5,000          5,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

วฒันธรรมประเพณีและ
ภมูิปญัญาชนเผ่ามีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

14 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าเมีย่น

เพือ่เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชนเผ่าเมีย่น

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

วฒันธรรมประเพณีและ
ภมูิปญัญาชนเผ่ามีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
"ค่ายเยาวชนต้นกล้าสร้าง
ค่านิยม 12 ประการ"

เพือ่กระตุ้นการปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผ่านกระบวนการขบัเคล่ือน
สร้างภมูิคุ้มกนัใหก้บัชุมชน
ของตนเอง

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

เด็กและเยาวชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปขยาย
ผลในพืน้ที่ของตนเอง

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พะเยา      
 ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๒.๒ การอนุรักษ์สง่เสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

15 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรม "ค่านิยม 12 
ประการ"

เพือ่พฒันาองค์ความรู้เพิม่
ทักษะและเร่งสร้างความ
ตระหนักเกีย่วกบัค่านิยมหลัก
 12 ประการ เด็ก เยาวชน 
ในพืน้ที่ชุมชนของตนเอง 
สังคมแวดล้อมส่วนรวม

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

เด็กและเยาวชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปขยาย
ผลในพืน้ที่ของตนเอง

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พะเยา      
 ส านักปลัด

16 โครงการวันท้องถิน่ไทย เพือ่เปน็การร าลึกถงึพระมหา
กรุณาธคุิณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ร .5 ที่
ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม จดัต้ัง"สุขาภบิาล
ท่าฉลอม" อนัเปน็จดุเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการ
ปกคครองในระบอบบ
ประชาธปิไตย

เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

         10,000      10,000      10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

บคุลากร ทต.หนองหล่มได้
ส านึกถงึพระมหา
กรุณาธคุิณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ร .5
 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม จดัต้ัง 
"สุขาภบิาลท่าฉลอม" อนั
เปน็จดุเร่ิมต้นของการ
กระจายอ านาจการ
ปกคครองในระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 215



๒.๒ การอนุรักษ์สง่เสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

17 โครงการวันเทศบาล เพือ่ใหคณะผูบริหารทองถิน่ 
พนักงานและลูกจางของ
เทศบาลฯ เหน็ถงึความ
ส าคัญของวนัดังกลาว และ
ตระหนักถงึหนาที่ของ
เทศบาลในการอ านวยประโย
ชนใหแกทองถิน่
และสาธารณชน

เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม

         10,000      10,000      10,000  จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่ด าเนินงาน

คณะผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางเทศบาลฯ เหน็
ถงึความส าคัญและ
ตระหนักถงึ หนาที่ของ
เทศบาลในการอ านวยประ
โยชนแกทองถิน่และ
สาธารณชน

ส านักปลัด

18 โครงการจัดกจิกรรมคล้าย
วันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช 
รัฐกาลที่ 9

เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช
 รัฐกาลที่ 9

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

ประชาชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัฐกาลที่ 9

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๒.๓   การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มคีวามเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI)

1 สนบัสนนุกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน(วันเด็กแหง่ชาติ)

จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาด้านจิตใจ
สังคมและสติปญัญา

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

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พฒันาเพือ่เปน็บคุลากรที่
ดีต่อไป

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกฬีา ฝึก
ทักษะด้านกฬีา  ประชาชน 
เยาวชน  กฬีา อปท. ฯลฯ

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แข่งขันกฬีาเพื่อสุขภาพ

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

ประชาชนหนัมาเล่นกฬีา
เพือ่สุขภาพมากขึน้

ส านักปลัด

3 กอ่สร้างสนามกฬีาในต าบล เพื่อใหม้สีนามกฬีาในการ
ออกก าลังกาย

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

ประชาชนมีสนามกีฬาและหันมา
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึน้

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การเล่นดนตรีและจัดหา
อปุกรณ์กฬีา

เพือ่ใหป้ระชาชนสนใจในการ
ออกก าลังกาย / เล่นดนตรี 
เพิม่ขึน้

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

ประชาชนมอีปุกรณ์
การออกก าลังกายและ
เล่นกฬีาเพิ่มขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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บัญชโีครงการพัฒนา แผนงานเกษตร

แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั

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

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

1 ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
หนองหล่ม

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

1 คร้ัง            25,000           25,000         25,000         25,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนบัสนนุ

เกษตรกรและประชาชน
มีรายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการผลิตส่ือและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ทางวิชาการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรใหแ้ก่
ประชาชนและเกษตร

เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้
ด้านการเกษตรเพิ่มขึน้

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

เกษตรกรมีการพฒันาใน
การผลิตพชืผลทางการ
เกษตรเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

3 โครงการตลาดสีเขียว เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้

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

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

4 โครงการเกษตรกรรมยัง่ยืน เพื่อสร้างรายได้และ
กระจายรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

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

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 01 
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แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม ผ 01
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชมุชนมภีมูติา้นทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

1 ส่งเสริมสนบัสนนุการปลูก
และบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่
เกษตรกรและประชาชน
มคีวามปลอดภยัจากการ
บริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร

๑ คร้ัง          10,000         10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการท าปุย๋หมกั
ชีวภาพปุย๋อนิทรีย์

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง          10,000         10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรไทย

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
ที่ปลอดสารพิษ

หมูท่ี่ 1 - 9          10,000         10,000       10,000       10,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

ประชาชนมีพชืที่ปลอด
สารพษิไวบ้ริโภค

ส านักปลัด

4 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้มี
อาหารกลางวันรับประทาน

4 ศูนย/์4 โรง          20,000         20,000       20,000       20,000  จ านวนศูนย์ฯ/
โรงเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุ

เด็กนกัเรียนมอีาหาร
กลางวันรับประทาน

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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แผนงานเกษตร
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  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 (KPI)

1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เศรษฐกจิ

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้กเ่กษตร ๑ คร้ัง            20,000           20,000         20,000         20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

เกษตรกรและประชาชนมี
แหล่งเงินทุนเพิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการปอ้งกนัก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืชโดยไมใ่ช้
สารเคมี

ปอ้งกนัและก าจัดศัตรูพืช ๑ คร้ัง            20,000           20,000         20,000         20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

สามารถก าจดัและปอ้งกนั
ศัตรูพชื

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสร้างรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร

๑ คร้ัง            20,000           20,000         20,000         20,000  จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุ

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

4 ปลูกปา่ไม้และฟื้นฟูปา่ไม้
เส่ือมโทรม

เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยกรธร
รมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมไถกลบลดการเผา
ตอซังข้าว

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

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

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
 คุณภาพของที่ดินและการ
ใช้ที่ดินใหเ้กดิประโยชน์

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เร่ืองการฟื้นฟูคุณภาพ
ของดิน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ดินได้รับการปรับปรุง
ผลิตผลทางการเกษตร
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 220



๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนื
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

7 ส่งเสริมการท าปุย๋พืชสดใน
พื้นที่การเกษตร

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี
ความอดุมสมบรูณ์

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

สภาพดินมีความอดุม
สมบรูณ์และลดค่าใช้จา่ย
ในการผลิต

ส านักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุย๋หมกั ปุย๋
ชีวภาพในชุมชนลดการใช้
สารเคมี

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความ
ปลอดภยัจากการใช้สารเคมี 
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

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

เกษตรกรมีความปลอดภัย
จากการใช้สารเคมี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ปา่
 อากาศ

เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวน
ร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

หมูท่ี่ 1 - 9            50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

10  โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ าและซ่อมแซมฝาย
ต้นน้ าล าธาร (ฝายแมว้)

เพื่อใหเ้กษตรมแีหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตร

หมูท่ี่ 1 - 9            50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพือ่
ท าการเกษตรและสร้าง
ความชุ่มชื้นใหป้า่ไม้

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนากลุ่ม
ประชาชนเพื่ออนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(รสทป. ทสม,เยาวชน)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นมส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑ แหง่            50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

12 โครงการอนรัุกษพ์ันธุ์กรรม
พืชและพันธ์สัตว์พื้นบา้น

เพื่ออนรัุกษพ์ันธุ์กรรมพืช
และพันธ์สัตว์ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองหล่ม

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม

มพีันธุ์กรรมพืชและ
พันธ์สัตว์ไมส่ญพันธ์

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม
ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการเปล่ียนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน LED

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9            30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองการประหยัดพลังงาน
ในชุมชน

เพือ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช้พลังงานให้
เปน็ผู้รู้คุณค่าใช้อยา่งคุ้มค่า
และเกดิประโยชน์สูงสุด

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมเยาวชนให้
ความรู้ในการสร้างจิตส านกึ
ในการอนรัุกษพ์ลังงานและ
ใช้พลังงานทดแทน

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองเกีย่วกบั
พลังงานใหก้บัเยาวชน

หมูท่ี่ 1 - 9            30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน

เยาวชนมคีวามรู้ด้าน
พลังงาน

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานสูบน้ าในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมูท่ี่ 1 - 9            30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ ามนั
เชือ้เพลิงและค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า

ส านักปลัด

5 โครงการ solar sell สูบน้ า
เพื่อการเกษตร/ประปา
หมูบ่า้น

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
และลดค่าใช้จ่าย

หมูท่ี่ 1 - 9          500,000         500,000       500,000       500,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงาน

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ย
และประยกุษใ์ช้พลังงาน
ทดแทนเพือ่การเกษตร
และการจดัการทรัพยากร
น้ าอยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 222



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม
ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

6 โครงการไฟกิง่สาธารณะ 
LED

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 1 - 9            50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

7 โครงการเตาเผาศพไร้มลพิษ เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หมูท่ี่ 8       1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงาน

ลดใฃ้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (แกลบ)

เพื่อน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็พลังงาน
เชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9            30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาชีวมวล (ฟืน)

เพื่อน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาเปน็พลังงาน
เชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9            30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 และสร้างรายได้ใน
การผลิตเตาชีวมวล

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาปิง้ย่างไร้ควัน
ประสิทธิภาพสูง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ผลิต และการประหยัด
พลังงานเชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน

สามารถใช้วัสดุที่มอียู่
ในท้องถิน่ใหเ้กดิ
ประโยชนใ์นการ
ประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 223



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม
ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

11 โครงการส่งเสริมการผลิต
กา๊ซชีวภาพในครัวเรือน
(เศษอาหาร,มลูสัตว์)

เพื่อส่งเสริมการผลิตการ
ใช้กา๊ซชีวภาพในชุมชน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จ่ายด้าน
ก๊าซหุงต้ม LPG ที่ใช้ใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมการใช้
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ส านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร (แบบต้ัง - แบบนอน)

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้ตะบนัน้ า

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

15 โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 9       1,300,000      1,300,000    1,300,000    1,300,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

สามารถใช้วัสดุที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์
ในการประหยัดพลังงาน
เชือ้เพลิง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 224



๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชมุชน เพ่ือการจดัการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งม
ีประสทิธิภาพ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

16 โครงการฝึกอบรมวิทยากร
ตัวคูณ ด้านพลังงานประจ า
ต าบล(เปล่ียนความคิด)

เพื่อพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ความรู้ด้านพลังงานแก่
ประชาชน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอยา่งคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด

17 โครงการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ ามนัพืชที่ใช้แล้ว

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ใช้พลังงานทดแทน และ
ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ ามนั
เชือ้เพลิง

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน

สามารถลดการใช้
น้ ามนัดีเซลใน
เคร่ืองจักรกลการเกษตร

ส านักปลัด

18 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
การอนรัุกษพ์ลังงานและ
พลังงานทดแทน

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ให้
นกัเรียน ประชาชนใน
ชุมชน กอ่เกดิความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอยา่งคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด

19 โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกบั
พลังงานในสถานศึกษา วัด 
ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล

เพื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพลังงาน
ใหแ้กชุ่มชนและท้องถิน่

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนรวมในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพลังงาน และ
เกดิจติส านึกอนุรักษ์
พลังงานอยา่งคุ้มค่า และ
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 225



๓.3 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการปอ้งกนัควบคุมไฟ
ปา่และหมอกควัน

เพื่อปอ้งกนัผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจากไฟปา่และ
หมอกควัน

หมูท่ี่ 1 - 9            20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ปอ้งกนัไฟปา่และหมอก
ควนั

ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิมลพิษ
ในอากาศ

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

หนา้ 226



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2   พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยทุธศาสตร์พัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

1 โครงการแกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้มี
อาหารกลางวันรับประทาน

4 ศูนย/์4 โรง          20,000         20,000      20,000      20,000  จ านวนศูนย์ฯ/
โรงเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุ

เด็กนกัเรียนมอีาหาร
กลางวันรับประทาน

ส านักปลัด

๒.๔ สง่เสริมการจดัการศึกษาทุกระดบัเพ่ือพัฒนาคนในชมุชนและท้องถ่ิน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          350,000         350,000      350,000      350,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

2 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นแมพ่ริก

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          170,000         170,000      170,000      170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

ศูนย์เด็กเล็กมมีาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลต าบลหนองหลม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

ผ 02 

หนา้ 227



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

3 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          350,000         350,000      350,000      350,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมทีักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆที่
ดีขึน้

ส านักปลัด

4 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

1 โรง          240,000         240,000      240,000      240,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

นกัเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึน้

ส านักปลัด

5  จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          170,000         170,000      170,000      170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

6 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นแมพ่ริก

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง            85,000           85,000        85,000        85,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

7 จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          170,000         170,000      170,000      170,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

8  จัดสรรงบประมาณอดุหนนุ
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นปางงุ้น

เพื่อเด็กนกัเรียนได้ด่ืมนม
ที่มคุีณภาพ

 1 โรง          120,000         120,000      120,000      120,000  จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ์
ทั้ง 6 ด้าน

เด็กมสุีขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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๒.๖ การสง่เสริมและแก้ไขปัญหาดา้นการสาธารณสขุ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 โครงการอดุหนนุ 
คณะกรรมการสาธารณสุข
มลูฐานประจ าหมูบ่า้น

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

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

อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ศักยภาพในการท างาน

ส านักปลัด

๒.๗  สง่เสริมและสนับสนุนระบบจดัสวัสดกิารกลุม่ประชาชนกลุม่เป้าหมายเพ่ือสร้างหลกัประกันความ มัน่คง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองหล่ม

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ คร้ัง          200,000         200,000      200,000      200,000  จ านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด

2 สมทบระบบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพื้นที่

เพื่อเปน็สวัสดิการใหแ้ก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

๑ คร้ัง          120,000         120,000      120,000      120,000  จ านวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  สง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ สง่เสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดขีององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ ผ 02
๕.๒  การสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสีว่นร่วมของประชารัฐ

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

1 โครงการอดุหนนุ 
หนว่ยงานอืน่ของจังหวัด
พะเยาที่ขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ

เพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา          500,000         500,000      500,000      500,000  จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหห้นว่ยงานอืน่ใน
จังหวัดพะเยา

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลพัธ์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่วและการลงทุน
เป้าหมาย รวม ตวัชี้วัด

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

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเอื้องเงิน 
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

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสพัลติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 6.20 กิโลเมตร   
ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.67 กม.     
ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.98 กม.    ช่วง
ที่ 3 กวา้ง 6 ม. ยาว 
1.33 กม.    ช่วงที่ 4 
กวา้ง 6 ม. ยาว 1.22 
กม.

     3,290,000      3,900,000      2,620,000      2,410,000      12,220,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา/ทางหลวง
ชนบท

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 03 
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๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่วและการลงทุน
เป้าหมาย รวม ตวัชี้วัด

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

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองกลาง หมู่ที่ 1,3,7 ต.หนองหล่ม เชื่อม 
หมู่ที่ 4,6 ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 1.65 
กิโลเมตร           
ช่วงที ่1 กวา้ง 4 ม.
 ยาว 0.7 กม.      
ช่วงที ่2 กวา้ง 4 ม.
 ยาว 0.67 กม.    
ช่วงที ่3 กวา้ง 4 ม.

     1,470,000      1,410,000         590,000  -        3,470,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จ้าป่าแหยง่ หมู่ที่ 4,5,8 บ้านท่านคร ต.หนอง
หล่ม เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 
 เชื่อม      หมู่ที่ 9   ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ 
จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวา้ง 
6 เมตร  ยาว 5.41 
กิโลเมตร           ช่วง
ที่ 1 กวา้ง 4 ม. ยาว 
1.1 กม.      ช่วงที่ 2 
กวา้ง 4 ม. ยาว 1.00 
กม.    ช่วงที่ 3 กวา้ง 
4 ม. ยาว 1.00 กม.   
 ช่วงที่ 4 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 0.76 กม.     
ช่วงที่ 5 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1.55 กม.

     2,310,000      2,100,000      2,100,000      4,860,000      11,370,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา

งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่วและการลงทุน
เป้าหมาย รวม ตวัชี้วัด

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

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าอ่าง
ร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เชื่อม หมู่ที่ 9
 บ้านปิน ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

อสร้างถนนลาดยาง
แอสพัลติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 11.64 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 1.54 กม.      
ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 ม. 
ยาว 2.00 กม.    ช่วง
ที่ 3 กวา้ง 6 ม. ยาว 
2.3 กม.      ช่วงที่ 4 
กวา้ง 6 ม. ยาว 2.3 
กม.      ช่วงที่ 5 กวา้ง
 6 ม. ยาว 3.5 กม.

     7,440,000      4,830,000      4,830,000      7,350,000      24,450,000  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ อบจ.
พะเยา/ทางหลวง
ชนบท

รวม      51,510,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

1 โครงการขุดลอกล้าหว้ยฮุง หมู่
ที่ 1 , 2

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง่

      600,000  -  -  -       600,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

2 โครงการขุดลอกล้าหว้ยร่องสัก
 หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง่

      600,000  -  -  -       600,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
ทรัพยากรน ้า

3 โครงการขุดลอกหว้ยร่องช้าง 
พร้อมก่อสร้างพนังกั นน ้า หมู่ที่
 5

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง่

      600,000  -  -  -       600,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลหนองหล่ม

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ผ 05 

หน้า 234



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

4 โครงการขุดลอกหว้ยร่องจาว
,หว้ยแปม,หว้ยปาง,หว้ยหนอง
เอี ยง,หว้ยลิน,หว้ยจ้าปา่แหย่ง
นอก หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

1 แหง่ 600,000      - - -       600,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

5 โครงการขุดลอกหว้ยผาช่อ หมู่
ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 10 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง่

      500,000  -  -  -       500,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

6 โครงการขุดลอกหว้ยหอ หมู่ที่ 8 เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 12 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง่

      500,000  -  -  -       500,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

7 โครงการขุดลอกล้าเหมืองทุ่ง
หลวง หมู่ที่ 1 - 4

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 8 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม. 
    1 แหง่

      400,000  -  -  -       400,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์

หน้า 235



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

8 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า
ร่องช้าง

เพื่อกักเก็บน ้า
เอาไวใ้ช้ในช่วงฤดู
แล้ง

    1 แหง่  -  -      2,000,000  -    2,000,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  /กรม
ทรัพยากรน ้า

9 โครงการก่อสร้างระบบคลอง
ส่งน ้าดงน ้าจ้า ผันน ้าเข้าสู่ หมู่ที่
 2,7

เพื่อใหม้ีน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บา้น

1 แหง่  -   2,500,000  -  -    2,500,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  /กรม
ทรัพยากรน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

หน้า 236



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 5

เพื่อใหม้ีน ้าส้าหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อย่างเพยีงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
กรมทรัพยากรน ้า 1 
แหง่

   1,000,000  -  -  -    1,000,000 1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนที่มี
น ้าประปาใช้
เพิ่มขึ น        
    2.ร้อยละ
ของควมพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
ในหมู่บา้น

ทต.หนอง
หล่มกรม
ทรัพยากร
น ้า/ กรม
ส่งเสริมฯ

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 9

เพื่อใหม้ีน ้าส้าหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อย่างเพยีงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล 
กรมทรัพยากรน ้า 1 
แหง่

   1,000,000  -  -  -    1,000,000 1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนที่มี
น ้าประปาใช้
เพิ่มขึ น         
 2.ร้อยละ
ของควมพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น ้า /กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

หน้า 237



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

12 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 6

เพื่อใหม้ีน ้าส้าหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อย่างเพยีงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล 
ตามแบบประปา 1 
แหง่

   1,786,000  -  -  -    1,786,000 1.ร้อยละของ
จ้านวน
ประชาชนที่มี
น ้าประปาใช้
เพิ่มขึ น          
   2.ร้อยละ
ของควมพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
ในหมู่บา้น

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น ้า/ กรม
ส่งเสริมฯ

13 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟา้อ่างเก็บน ้าร่อง
สัก หมู่ที่ 5

เพื่อสูบน ้าเข้าสู่
พื นที่ทาง
การเกษตรใน
ต้าบลหนองหล่ม

1 แหง่  -    20,000,000  -  -  20,000,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน/
กรม
ทรัพยากรน ้า

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
หว้ยม่วง หมู่ที่ 4

เพื่อกักเก็บน ้า
เพิ่มขึ น

1 แหง่  -   5,100,000  -  -    5,100,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น ้า กรม
ส่งเสริมฯ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์

หน้า 238



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

15 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
หว้ยฝาย หมู่ที่ 5

เพื่อกักเก็บน ้า
เพิ่มขึ น

1 แหง่  10,000,000  -  -  -  -  จ้านวน
โครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนจ์าก
แหล่งน ้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา       
กรม
ทรัพยากรน ้า

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่าง
เก็บน ้าหว้ยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 3

เพื่อซ่อมแซมอ่าง
เก็บน ้าหว้ยแม่ฮ่าง

1 แหง่    1,000,000  -  -  -    1,000,000  จ้านวน
โครงการที่
ได้รับการ
พฒันา/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนจ์าก
แหล่งน ้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา       
 กรม
ทรัพยากรน ้า

17 โครงการก่อสร้างระบบคลอง
ส่งน ้าดงหนองหล่ม ผันน ้าเข้าสู่
 หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บา้น

1 แหง่    2,500,000  -  -  -    2,500,000  จ้านวน
โครงการที่
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนจ์าก
แหล่งน ้า

กองช่าง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา       
 กรม
ทรัพยากรน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

หน้า 239



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

18 โครงการก่อสร้างระบบคลอง
ส่งอ่างเก็บน ้าหว้ยแม่ผง ผันน ้า
เข้าสู่ หมู่ที่ 1, 2

เพื่อใหม้ีน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บา้น

1 แหง่  -   5,000,000  -  -    5,000,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน ้า

19 โครงการขุดลอกทา้ยอ่างเก้บ
น ้าหว้ยฮุงหมู่ที่ 7,2,1

เพื่อเพิ่มทางน ้าให้
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวา้ง 15 ม.
ยาว 1,000 ม. หมู่ที่
 7 - หมู่ที่ 1  1 แหง่

      500,000  -  -  -       500,000  จ้านวน
แหล่งน ้าที่
ได้รับการ
พฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากรน ้า

20 โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกัน
ทะลายหว้ยร่องช้าง หมู่ที่ 5

เพือ่ป้องกันน ้า
กัดเซาะตล่ิง

1 แหง่    8,400,000  -  -  -    8,400,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ตล่ิงมีความ
แข็งแรง
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยั

กองช่าง/
ทรัพยากร
น ้าภาค 1

21 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า 
คลองชลประทาน อ่างเก็บน ้า
ร่องช้าง หมู่ที่ 5

เพือ่ให้มีทางน ้า
เพิม่ขึ น

1แหง่  -   1,500,000  -  -    1,500,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการชล
ประททาน
พะเยา/
ทรัพยากรน ้า

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์

หน้า 240



๑.2  พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า เพือ่ประชาชน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

22 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหว้ย
ปา่หยาบ

เพื่อใหม้ีน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรใน
หมู่บา้นและ
ปอ้งกันปญัหาน ้า
ทว่ม

1 แหง่  -   5,000,000  -  -    5,000,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน ้า

23 โครงการก่อสร้างประตูน ้าดงหอ เพื่อกักเก็บน ้า
เพิ่มขึ น

1 แหง่  -  -   20,000,000  -  -  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน ้า

24 โครงการก่อสร้างประตูน ้าหว้ย
ฝาย

เพื่อกักเก็บน ้า
เพิ่มขึ น

1 แหง่  -   7,000,000  -  -    7,000,000  จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

หน้า 241



๑.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน
เปา้หมาย รวม ตัวชีว้ัด

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

1 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว
ดงหนองหล่ม หมู่ที่ 8

เพื่อใหแ้หล่ง
ทอ่งเที่ยวได้รับ
การพฒันา

1 แหง่    2,000,000  -  -  -    2,000,000  จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินงาน

แหล่ง
ทอ่งเที่ยวมี
ความ
สวยงามและ
น่าทอ่งเที่ยว

กองช่าง/   
      การ
ทอ่งเที่ยว
และกีฬา

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
 ชนิดมือจับชนิดบิด 
จ านวน 9 ตู้

        33,000         11,000         11,000         11,000 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

2 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ดิจิตอล ขาว ด า 
ความเร็ว 20 แผ่น
ต่อนาที จ านวน 1 
ตัว

      100,000  -  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

3 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองโทรสาร)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารได้คร้ังละ
20 แผ่นจ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -         18,000  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

4 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานระดับ 
3-6 จ านวน 2 ตัว

          8,000           8,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

5 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างานและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีท้ างานระดับ 
3-6 จ านวน 2 ตัว

          3,000           3,000            3,000           3,000 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลหนองหลม่
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 08 
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6 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
รับแขก)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะรับแขก และ
รองรับการบริการประชาชน

โต๊ะรับแขก จ านวน 
1 ชุด

 -  -  -         10,000 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

7 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมติด
ผนัง)

เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนังขนาด
 18 นิ้ว จ านวน  4 
เคร่ือง

          6,000  -  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

8 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)

เพือ่จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ัง
พืน้หรือชนิดแขวนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีที
ยู 2 เคร่ือง

 -         80,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

9 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถยนต์นั่งทั่วไป)

เพือ่จัดซ้ือรถยนต์นั่ง และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกดีเซล บริ
มาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

 -  -  -       787,000 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

10 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถจักรยานยนต์)

เพือ่จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์
ขนาด 120 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

 -         52,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

11 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA จ านวน 1 
เคร่ือง

        24,000  -  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม
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12 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เคร่ืองตัดหญา้)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ 
และเพือ่รองรับการ
ให้บริการประชาชน

เคร่ืองตัดหญา้แบบ
ข้อแข็ง จ านวน 3 
เคร่ือง

          9,500           9,500            9,500  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

13 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 1 จ านวน 2 
เคร่ือง

        22,000         22,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

14 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า UPS)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า UPSและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
(480 วัตต์)  จ านวน
 1 ต้ว

          3,200           3,200            3,200  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

15 แผนงานบริหารทัว่ไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์       100,000       100,000       100,000       100,000 ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

16 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานระดับ 
3-6 จ านวน 2 ตัว

          8,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

17 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ท างาน)

เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีท้ างานระดับ 
3-6 จ านวน 2 ตัว

          3,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
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18 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 2 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
 ชนิดมือจับชนิดบิด 
จ านวน 1 ตู้

          5,500  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

19 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองสูบน้ า
หอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า หอย
โข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้าและ
เพือ่รองรับการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง
 แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ าได้ 1,500 
ลิตรต่อนาที จ านวน
 1 ตัว

        20,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

20 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(เคร่ืองรับส่งวิทยุ)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองรับส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 5 เคร่ือง

 -         37,500  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

21 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพร้อมติดต้ัง)

เพือ่จัดซ้ือสัญญานจราจร
ไฟกระพริบพร้อมติดต้ัง 
และเพือ่ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน

สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน 3 ชุด
 เคร่ือง

 -         50,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

22 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
 ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1
 เคร่ือง

 -  -         16,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
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23 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง

        22,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

24 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer)
 จ านวน 1 เคร่ือง

          4,300  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

25 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

 (กล้องวงจรปิด cctv) เพือ่จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
cctv เพือ่เป็นการป้องกัน
ภัย และอาชญากรรมใน
พืน้ที่

กล้องวงจรปิด cctv
 ความละเอียด 2 
ล้าน ฟิกเซลขึน้ไป 
ตามเกณฑ์ราคา
กลางระบบกล้อง
วงจรปิดกระทรวง 
ICT จ านวน 10 ตัว

 -    1,000,000  -  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

26 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์       100,000       100,000       100,000       100,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

27 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(มูล่ี่
 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)

เพือ่จัดซ้ือมูล่ี่ ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

มูล่ี่ ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 
ชุด

        12,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา
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28 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
 ชนิดมือจับชนิดบิด 
จ านวน 1 ตู้

 -  -  -           5,500 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

29 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
 ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1
 เคร่ือง

 -  -         16,000  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

30 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -         16,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

31 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล)

เพือ่จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง
 ระบบดิจิตอล และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล

 -           9,000  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

32 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(โต๊ะหมูบู่ชา)

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา โต๊ะหมูบู่ชา ท าด้วย
ไม้สัก กว้างของโต๊ะ
 9 นิ้ว มีโต๊ะแท่น
บูชา 9 ชิน้

          8,500  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

33 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งจ านวน 20
 ชุด

      100,000       100,000     1,000,000       100,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา
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34 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน่ๆ(เคร่ืองเล่นสนาม) เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.หนองหล่ม

เคร่ืองเล่นสนาม
จ านวน 1 ชุด

      100,000       100,000     1,000,000       100,000 ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

35 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)

เพือ่จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก
ขยะ และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย จ านวน 1 
คัน

   2,400,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวสาธารณสุข

36 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถดูดส่ิงปฏิกูล)

เพือ่จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล 
และเพือ่รองรับการบริการ
ประชาชน

รถบรรทุกดีเซล 
ขนาด  6 ล้อ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 
3,000 ลิตร จ านวน
 1 คัน

 -  -     2,300,000  - ส านักปลัด/กอง
คลังเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม

37 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 2 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
 ชนิดมือจับชนิดบิด 
จ านวน 1 ตู้

          5,500  -  -  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

38 (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊)

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
 ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1
 เคร่ือง

        16,000  -  -  - ส านักปลัด/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวสังคม
สงเคราะห์

39 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) จ านวน 
4 ตัว

        23,000         23,000         23,000         23,000 กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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40 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองถ่าย
เอกสาร)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ขาว 
ด า ความเร็ว 10 
แผ่น ต่อนาที 
จ านวน 1 เคร่ือง

        50,000  -  -  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

41 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(มูล่ี่
 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)

เพือ่จัดซ้ือมูล่ี่ ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

มูล่ี่ ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 
ชุด

        12,000  -  -  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

42 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บ
เหล็ก 4 ล้ินชัก)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 4 
ล้ินชักมือจับชนิดฝัง 
จ านวน 1 ตู้

 -           7,900  -  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

43 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2
 บาน)

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 
บาน จัดเก็บเอกสาร และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
 ชนิดมือจับชนิดบิด 
จ านวน 1 ตู้

 -  -  -           5,500 กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

44 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า UPS)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า UPS และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
(480 วัตต์)  จ านวน
 1 ต้ว

 -  -            3,200  - กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

45 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เคร่ืองผสม
คอนกรีต)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองผสม
คอนกรีต และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองผสมคอนกรีต
เคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 5 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

        55,000  -  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน
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เทศบาลต าบลหนองหลม่
ผ 08 

46 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย(ุหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง)

เพือ่จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 3 เพส พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

      350,000  -  -  - กองช่าง/งาน
ไฟฟา้ถนน

47 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์       100,000       100,000       100,000       100,000 กองช่าง/งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

รวม 3,703,500   1,832,100   4,702,900    1,345,000   
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ส่วนที่ 5 การตดิตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการ พิจารณาการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 254 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหล่มใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อย
ออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะ
เป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่น
ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถ
ใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่ม
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน

แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคน
พุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี 
บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. 
จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มี
สังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย 
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ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับ
หรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ
ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่
ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวในต าบล เทศบาลต าบลหนองหล่มต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ดงหนองหล่ม ถ้ าปางงุ้น และผาช่อ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โฮมสเตย์ ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
สังคม 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ

ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่ อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึ งความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม 
เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการ
ส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
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 สาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์  

ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  

3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุน
เข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้า
สัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้าม
แดน 

4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองหล่มต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมาก 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็น
ต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 

 


