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คํานํา 

 
เน่ืองจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กําหนดการพัฒนาในหวงระยะเวลาสี่ป แตหากมีความ

จําเปนตองทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ไดทุกป เพราะสภาพแวดลอมตางๆ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแมแตนโยบายรัฐบาล หรือองคกรตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของยังมีสวนทํา
ใหแผนพัฒนาตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันตอยุกตตอเหตุการณอยูเสมอๆ ทั้งยังตองสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน กระน้ันก็ตามหากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ก็ยังคงมีเน้ือหา
ประเด็นยุทธศาสตรหลกัซึ่งเปนเปาหมายของการพฒันาดังเดิม การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงตองให
มีความครอบคลุมแผนงานตางๆ ที่จะดําเนินการควรมีไวเพราะมิเชนน้ันแลวหากสถานการณเปลีย่นไป แต
ไมมีแผนงาน/โครงการไวในแผน การพัฒนายอมไมประสบผลสําเร็จตามความคาดหมาย หรืออีกนัยหน่ึง
คือไมบรรลุวัตถุประสงค 

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหลมในครั้งน้ี จึงมีการปรับปรุงเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของโครงการใหมีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงมากย่ิงข้ึน และมีเน้ือหาที่ครอบคลุม
ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะทําใหการติดตามและประเมินผล
ทําไดโดยงายเพราะไมมีแผนมากเกินความจําเปน ผูประเมินผลสามารถดูไดวาโครงการตางๆ ที่จัดทําไวได
ดําเนินการแคไหนอยางไร ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ทบทวน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ฉบับน้ีจะสามารถพัฒนาตําบลหนองหลมไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือสังคม 
ฯลฯ ไปสูจุดมุงหมายที่ไดวางไว และยังนําความเจริญกาวหนาและความกินดีอยูดีมาสูประชาชนชาวตําบล
หนองหลม 

   
        

             คณะกรรมการพัฒนา 
           เทศบาลตําบลหนองหลม   
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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 
1 ดานกายภาพ 

 1.1) ท่ีต้ังและอาณาเขต 
เทศบาลตําบลหนองหลม  ต้ังอยูเลขที่ 93 หมูที่ 1 บานหวยฮุง ตําบลหนองหลม อําเภอดอก

คําใต  จังหวัดพะเยา อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา  บริเวณถนนสาย 1251 ดอกคําใต 
(บานปน)  -  เชียงมวน  ระยะหางจากอําเภอ ๒๒  กิโลเมตร หางจากจังหวัด  ๓๖  กิโลเมตร 

  อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ ติดกับตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 
  ทิศใต  ติดกับอําเภองาว  จังหวัดลําปาง  และอําเภอสอง  จังหวัดแพร 
  ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบานสระ  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดกับตําบลบานปน  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

  

เทศบาลตําบลหนองหลม มีพื้นที่ประมาณ ๒๒๗.๐๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ                        
๑41,931.2๕   ไร 

 

 1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของเทศบาลตําบลหนองหลม เปนที่ราบเชิงเขา จึงเหมาะแก

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวนาป แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตรที่สําคัญ ไดแก อางเก็บนํ้าหวยฮุง 
อางเก็บนํ้ารองชาง และมีแมนํ้าที่สําคัญ ไหลผานหมูบานคือ แมนํ้ารองชาง หวยฮุง หวยรองสัก  
 

1.3) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ  
ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม และมีอากาศรอนจัดในเดือน เมษายน 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมฝีนชุกในเดือน กรกฎาคม – 

สิงหาคม 
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ และหนาวจัดในเดือน ธันวาคม – 

มกราคม 
 

1.4) ลักษณะของดิน 
         ลักษณะของดินเปนดินรวนเหมาะกบัการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจไดแกขาวและขาวโพดเลี้ยง 
สัตว  
 
 
1.5) ลักษณะของแหลงนํ้า 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 
ของเทศบาลตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
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        ลักษณะของแหลงนํ้าในพื้นที่ตําบลหนองหลมมีลกัษณะเปนแหลงนํ้าจืด 
     1)แหลงนํ้าท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 

  -อางเก็บนํ้า     3 แหง 
   -ลํานํ้า     11 แหง 
   -ฝาย/ทํานบ    35 แหง 
   -ถังเก็บนํ้าฝน ฝ.99   1 แหง 
   -ประปาหมูบาน    7 แหง 

 

1.6) ลักษณะของปาไม 
        ลักษณะของปาไมในเขตพื้นที่ตําบลหนองหลมเปนปาเบญจพรรณ หรือปาผสมผลัดใบ พื้นที่ 
สวนใหญต้ังอยูในเขตปาแมรองขุย เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง  

 
2 ดานการเมือง/การปกครอง 

 

2.1) เขตการปกครอง 
สภาพการปกครองในเขตพื้นที่ตําบลหนองหลม แบงออกเปน 9 หมูบาน 

บานหวยฮุง หมูที่ 1 
  ผูใหญบาน    นายสมพร  มาตรา 
  ผูชวยผูใหญบาน  นายฉลอง  เผาตัน    
  ผูชวยผูใหญบาน   นายแหลมทอง  เผาดี  
บานใหมเหนือ หมูที่ 2 

   ผูใหญบาน    นายวรชาติ  พินิจ 
  ผูชวยผูใหญบาน  นายรมโพธ์ิ  เผาแกว    
  ผูชวยผูใหญบาน  นายสมบรูณ  คํามาบุตร    
บานใหมพฒันา หมูที่ 3 

   ผูใหญบาน    นายบุญชวย  เผาแกว 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายบันเทงิ  เผาดี 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายเรวัฒน  จันทรตะ 
บานทานคร หมูที่ 4 

   ผูใหญบาน  นายมนตรี  ทะล ิ   
  ผูชวยผูใหญบาน  นางเพียร การเร็ว 
  ผูชวยผูใหญบาน  นายสุทิน  รักษาดี 
 บานแมพรกิ หมูที่ 5  

  ผูใหญบาน    นายฉลอง  จันตะวงศ 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายบรรเลง  แลวาฤทธ 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายอภิชิต  ศรีปะโค 
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บานปางงุน หมูที่ 6 
   ผูใหญบาน    นายวิชิต  บัวนาค 

  ผูชวยผูใหญบาน   นายสงกรานต  เมืองอินทร 
  ผูชวยผูใหญบาน   นางสุพิชชา  จันทรคอม 
บานใหมไชยมงคล หมูที่ 7 

   ผูใหญบาน    นายสิงห  เผากันทะ 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายสายที  อานุ 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายราชันย  การเร็ว 
บานหนองหลม หมูที่ 8 

   กํานันตําบลหนองหลม นายจีรชัย  อัมพุธ 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายดํารง  อัมพุธ  
  ผูชวยผูใหญบาน   นายอดล  อมัพุธ 
  สารวัตรกํานัน  นายวิเชียร  เผากันทะ 
  สารวัตรกํานัน  นายอุดม  พินิจ   

แพทยตําบล  นายชัยวัฒน  เผากันทะ 
บานรวมจิต หมูที่ 9  
  ผูใหญบาน    นายสิทธิโชค  วิวัฒนธนาโชค 
  ผูชวยผูใหญบาน   นายกมลศักด  เรอืงรัตนศิริกลุ 

 ผูชวยผูใหญบาน  นางสาวอัมพร  ศรีศักด์ิดา    
2.2) เขตการเลือกต้ัง 
        เขตการเลือกต้ังในพื้นที่ตําบลหนองหลม แบงออกเปน 2 เขต 
เขตเลือกต้ังที่ 1 ไดแก หมูที่ 1 - 3,หมูที่ 4 บางสวน,หมูที่ 7 
เขตเลือกต้ังที่ 2 ไดแก หมูที่ 4 บางสวน,หมูที่ 5 - 6,หมูที่ 8 - 9 

 
3 ประชากร 

จํานวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร)ทั้งสิ้น  6,056 คน แยกเปน ชาย 3,040 คน หญิง 3,016 
คน แยกเปนรายหมูบาน ดังน้ี 
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ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนประชากรของตําบลหนองหลมตามทะเบียนราษฎร 

หมู
ที่ 

ช่ือหมูบาน ช่ือกํานัน/ผูใหญบาน ประชากร(คน) จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานหวยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 311 614 195 
2 บานใหมเหนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 362 712 223 
3 บานใหมพฒันา นายบุญชวย  เผาแกว 291 323 614 206 
4 บานทานคร นายมนตรี  ทะล ิ 421 413 834 264 
5 บานแมพรกิ นายฉลอง  จันตะวงศ 619 655 1,274 401 
6 บานปางงุน นายวิชิต  บัวนาค 254 205 459 208 
7 บานใหมไชยมงคล นายสิงห  เผากันทะ 303 317 620 209 
8 บานหนองหลม นายจีรชัย  อัมพุธ(กํานัน) 331 295 626 217 
9 บานรวมจิต นายสิทธิโชค  วิวัฒนธนากุล 168 135 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,040 3,016 6,056 1,989 
ขอมูลจากสํานักทะเบียน อําเภอดอกคําใต ณ เดือน มกราคม 2560 
 
4 สภาพสังคม 
 

4.1) การศึกษา 
  ก. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4 แหง ดังน้ี 
   (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมเหนือ หมูที่ 2 
   (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมไชยมงคล หมูที่ 7 
   (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบหนองหลม  หมูที่ 8 
   (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางงุน  หมูที่ 6 
  ข.โรงเรียนประถมศึกษา  4 แหง ดังน้ี 
   (1)  โรงเรียนบานใหม   หมูที่ 7 
   (2)  โรงเรียนบานหนองหลม  หมูที่ 8 
   (3)  โรงเรียนบานแมพรกิ   หมูที่ 5 
   (4)  โรงเรียนบานปางงุน   หมูที่ 6 
  ค. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  2  แหง ดังน้ี 
   (1)  โรงเรียนบานหนองหลม  หมูที่ 8 

 (2)  โรงเรียนบานปางงุน   หมูที ่6 
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4.2) สาธารณสขุ 
1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลมจํานวน 2 แหง   

   2.ศูนยสาธารณสุขมูลฐานจํานวน 9 แหง ไดแก 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานหวยฮุง  หมูที่ 1 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใหมเหนือ หมูที่ 2 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใหมพัฒนา หมูที่ 3 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานทานคร  หมูที่ 4 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานแมพริก  หมูที่ 5 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานปางงุน  หมูที่ 6 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใหมไชยมงคล หมูที่ 7 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานหนองหลม หมูที่ 8 
 - ศูนยสาธารณสุขมลูฐานหมูบานรวมจิต  หมูที่ 9    

 3.กองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพตําบลหนองหลมจํานวน 1 แหง 
 

4.3) อาชญากรรม 

            ลักษณะเขตพื้นที่ตําบลหนองหลมเปน มีพื้นทีเ่ขตติดตอระหวางจังหวัด 3 จังหวัด ไดแก

จังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร ซึ่งทําใหมกีารลักลอบเขามาตัดไมทําลายปาในเขตพื้นที่

ปาอุทยานแหงชาติดอยภูนาง ซึ่งเปนปาไมที่อุดมสมบรูณไปดวยสัตวปา และปาไมเศรษฐกจิ และยัง

เปนพื้นทีเ่ฝาระวังเรือ่งอาชญากรรมและยาเสพติด 

4.4) ยาเสพติด 
เทศบาลตําบลหนองหลม ไดมีการตระหนักถึงยาเสพติด ซึง่ในพื้นที่ก็มีการรณรงค

ประชาสมัพันธโครงการปองกันปญหายาเสพติด โครงการหมูบานเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืนเพื่อ
แกไขปญหายาเสพติดในครอบครัว  ซึ่งในหมูบานชุมชนไดมหีมูบานกองทุนแมของแผนดินเพื่อใหมี
การเฝาระวังเพื่อใหชุมชนมีความอุนใจและมีความ  ปลอดภัย ไดแกบานใหมเหนือ หมูที่ 2 และบาน
หนองหลม หมูที่ 8 
 
4.5)  การสังคมสงเคราะห 

 
ตารางท่ี 2 การใหการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนชราคนพิการในเขตตําบลหนองหลม พ.ศ. 2560  

ประเภท จํานวนผูไดรับการ
ชวยเหลือ(ราย) 

จํานวนเงินท่ีไดรับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา ๙42 ๗,209,200.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 444 4,086,700.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูติดเช้ือ HIV  ๔0 242,000.00 

รวม 1,426 ๑1,357,900.00 
หมายเหตุ  ขอมูล  ณ 1 ตุลาคม 2560  
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ขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
จํานวนผูพิการหรือทพุพลภาพทัง้หมด  444  คน 
รวมจํานวนคนพิการ (ท้ังตําบล) 444 คน 
จํานวนผูปวยเอดส   40  คน 
จํานวนผูปวยเอดสทีท่ี่ข้ึนทะเบียนใหม ป 2560  
รวมผูปวยเอดส (ท้ังตําบล) จํานวน 40 คน 
จํานวนคนชราที่ข้ึนบัญชีผูรับเบี้ยยังชีพของ เทศบาลตําบลหนองหลม  จํานวน 942 คน 
 รวมผูสูงอายุ (ท้ังตําบล) จํานวน 942 คน 
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ประจําป  2560 

 

หมูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผูสูงอายุ 100 133 103 157 142 ๔3 ๑00 127 35 ๙42 

คนพิการ 41 ๕8 48 82 71 13 50 73 ๘ 444 
ผูปวยเอดส 2 2 4 5 3 10 4 10 - ๔0 

รวม 143 193 155 244 216 66 154 210 43 1,426 
หมายเหตุ  ขอมูล  ณ 1 ตุลาคม 2560 

  
5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1) การคมนาคมขนสง 
มีเสนทางการคมนาคมติดตอกันทุกหมูบาน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบานบางเสนทาง และยังมีถนนลูกรังภายในหมูบานบางสวน มีถนนลาดยางสายดอกคําใต – เชียง

มวน หมายเลข 1251 ตัดผาน และในหมูบานมีถนนลาดยางตัดผานทุกหมูบานแตยังมีถนนบางสวน

เปนถนนลูกรังสวนใหญเปนถนนเขาสูพื้นที่ทําการเกษตร   

5.2) การไฟฟาและแสงสวาง  
ไฟฟาในครัวเรือน มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน จํานวน 9  หมูบาน 
 

5.3) การประปา 
1.ระบบประปาดงหอ เปนระบบประปาผิดดินขนาดใหญ ต้ังอยูหมูที่ 8 ใหบริการประชาชน

ในพื้นที่หมูที่ 1 – 5,7 - 8 ตําบลหนองหลม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 5 
 5.ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6 
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 6.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 7 
 7.ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9 
  

5.4)การโทรคมนาคม 
- ที่ทําการไปรษณียประจําตําบลจํานวน 1 แหง ต้ังอยูหมูที่ 2 (ไปรษณียรับอนุญาต) 
- มีตูโทรศัพทสาธารณะในหมูบาน แตยังไมทั่วถึง และอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงาน

ได สวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ 
 

6 ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลกั ไดแก ทํานา และทําไรทําสวนปลกู
มันสําปะหลัง  ปลูกยางพารา เมื่อวางจากฤดูทํานาและทําไรแลวก็จะวางงาน เน่ืองจากเปนชวงฤดู
แลงสภาพพื้นที่แหงแลง จึงไมสามารถทําอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรไดอีกบางสวนจะอพยพไปใช
แรงงานในเมืองใหญ 
  ตําบลหนองหลมโดยทั่วไปจะเปนสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบาน คือ มีความเรียบงาย
ใชชีวิตอยางพอเพียง ไมคอยมีการแขงขันทําใหชาวบานตําบลหนองหลม มีการพึ่งพออาศัยกันอยู
ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 90 ประกอบอาชีพทํานาควบคูกับ
การทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนที่เหลือเปน อาชีพคาขาย รับจาง ทําสวน และรับราชการ จึงทําให
ขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจของตําบลหนองหลมการทํานาจะเปนการทํานาป คือ 
สามารถทํานาไดปละ 1 ครั้งเพราะวาในฤดูรอนจะเปนชวงที่เกิดภัยแลงจึงทําใหไมมีนํ้าในการทํานา
ประชากรจึงวางงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 

6.1)การเกษตร 
         1.ขาวนาป มีพืน้ที่เพาะปลกู จํานวน 78 ครัวเรือน 78 แปลง จํานวน 248 ไร 
       2.ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 853 ครัวเรอืน 1,757 แปลง จํานวน 
17,239.75 ไร 
       3.มันสําปะหลัง มพีื้นที่เพาะปลูก จํานวน 25 ครัวเรือน 30 แปลง จํานวน 243.25 ไร 

         4.ลําใย มีพื้นทีเ่พาะปลูก จํานวน 314 ครัวเรือน จํานวน 1,670 ไร 
 ขอมูลจากเกษตรอําเภอดอกคําใต ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

6.2)การทองเท่ียว 
        ๑. หนองนํ้าธรรมชาติ  “หนองหลม”   

ต้ังอยู  ณ  หมูที่  ๘  ตําบลหนองหลม  (บรเิวณดงหอ)  เปนแหลงตนนํ้าทางธรรมชาติที่
แปลกกวาทีอ่ื่น ๆ เน่ืองจากมลีักษณะที่นํ้าจะออกมาจากผิวดิน  หรือที่เรียกวา  “นํ้าออกฮ”ู  และไหล
ออกตลอดป  และยังไดจัดทําฝายกั้นนํ้าเพื่อกอสราง  “วังมัจฉา”  เพื่อใหนักทองเที่ยวมาเย่ียมชมอีก
ดวย 
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๒. ผาชอ 
ต้ังอยู  ณ  บานแมพริก  หมูที่  ๕  ตําบลหนองหลม  (ถนนสายดอกคําใต – เชียงมวน) เปน

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลกัษณะเปนเนินเขาสูงบรเิวณยอดเขามองเห็นทัศนียภาพของเบือ้ง
ลางไดชัดเจน  สามารถเดินข้ึนไดโดยวิธีเดินเทา  ขณะน้ีองคกรและหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดรวมมือกัน
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทีส่ําคัญของตําบลหนองหลม 

 ๓. ถํ้าปางงุน 
ต้ังอยู  ณ  บานปางงุน  หมูที่  ๖  ตําบลหนองหลม  (ถนนสายดอกคําใต  - เชียงมวน)  เปน

ถํ้าที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ สามารถเดินเขาไปเที่ยวชมได  แตในชวงฤดูฝนไมสามารถเดินเขาชมได
เน่ืองจากมีกระแสนํ้าที่อยูในถํ้าไหลออกมาสูภายนอก ซึ่งขณะน้ีองคกรหนวยงานที่เกี่ยวของกําลงั
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทีส่ําคัญของตําบลหนองหลม 

 

6.3)อุตสาหกรรม 
1.ปมนํ้ามันประเภทที่ 3/ประเภทที่ 2  4 แหง  

  2.จําหนายกาซหงุตม     8 แหง  
3.รานอาหารตามสั่ง / รานกวยเต๋ียว  7 แหง 

  4.รายขายของชํา     35 แหง  
5.รานเสรมิสวยและบริการตัดแตงผม   4 แหง 
6.รานอินเตอรเน็ต/รานโทรศัพท    3 แหง  
7.รานซอมรถจักรยานยนต/รถยนต  7  แหง  
8.รานขายปุยเคม ี    1    แหง  
9.โรงกลงึ                                        1        แหง 

  10.ตลาดสด              2 แหง 
11.โรงกลั่นสรุา                    5        แหง 

  12.โรงงานอุตสาหกรรม    4 แหง  
13.เสาสัญญาณโทรศัพท        3 แหง 

  14.โรงส ี     7 แหง 
 

6.4)การพานิชยและกลุมอาชีพ 
กลุมอาชีพ 8 กลุม 

    กลุมครีมมะขาม หมูที่ 2 
    กลุมสตรีพกิารเย็บปกประดิษฐ หมูที่ 7 
    กลุมจักสานผูสูงอายุตําบลหนองหลม 
    กลุมดอกไมประดิษฐ หมูที่ 8 
    กลุมสานกระเปา หมูที่ 3 
    กลุมเชือกรมด้ิน หมูที่ 3 
    กลุมเชือกรมด้ิน หมูที่ 4 
    กลุมเลี้ยงโคตําบลหนองหลม 
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7 เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
 

7.1)ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
  

หมู
ที่ 

ช่ือหมูบาน ช่ือกํานัน/ผูใหญบาน ประชากร(คน) จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานหวยฮุง นายสมพร  มาตรา 303 311 614 195 
2 บานใหมเหนือ นายวรชาติ  พินิจ 350 362 712 223 
3 บานใหมพฒันา นายบุญชวย  เผาแกว 291 323 614 206 
4 บานทานคร นายมนตรี  ทะล ิ 421 413 834 264 
5 บานแมพรกิ นายฉลอง  จันตะวงศ 619 655 1,274 401 
6 บานปางงุน นายวิชิต  บัวนาค 254 205 459 208 
7 บานใหมไชยมงคล นายสิงห  เผากันทะ 303 317 620 209 
8 บานหนองหลม นายจีรชัย  อัมพุธ(กํานัน) 331 295 626 217 
9 บานรวมจิต นายสิทธิโชค  วิวัฒนธนากุล 168 135 303 66 

รวมทั้งสิ้น 3,040 3,016 6,056 1,989 
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รายได 
 เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ดังน้ันรายไดสวนใหญของคนในตําบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอปของ
ประชากร ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4 รายไดเฉลี่ยตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 2559 
 

หมูที ่ พื้นที ่ จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายไดครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายไดบุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ป) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอื่น ปลูกเลี้ยงหาเอง 

หมูที่ 1 บานหวยฮุง 136 251 79,750 23,191 5,890 3,971 112,801 61,120 
หมูที่ 8 บานหนองหลม 160 282 72,575 20,884 8,200 4,391 106,049 60,170 
หมูที่ 7 บานใหมไชยมงคล 132 268 89,424 24,962 5,932 1,837 122,155 60,166 
หมูที่ 3 บานใหมพฒันา 229 449 81,603 24,502 7,528 3,520 117,153 59,751 
หมูที่ 4 บานทานคร 169 326 74,604 25,018 8,609 3,669 111,900 58,009 
หมูที่ 2 บานใหมเหนือ 85 172 76,471 21,612 8,882 7,271 114,235 56,453 
หมูที่ 5 บานแมพรกิ 168 368 81,345 22,560 12,667 6,670 123,241 56,262 
หมูที่ 6 บานปางงุน 170 422 91,406 26,212 7,453 7,141 132,212 53,261 
หมูที่ 9 บานรวมจิต 36 60 48,389 17,222 6,944 3,069 75,625 45,375 
 รวมทุกพ้ืนท่ี 1,285 2,598 80,159 23,605 8,152 4,649 116,565 57,654 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 2559 
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4)  รายจาย 
 ตารางท่ี 5 รายจายเฉลี่ยตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 2559 
 

หมูที ่ พื้นที ่ จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
คน 

แหลงรายจายครัวเรอืนเฉลี่ย (บาท/ป) รายจาย
ครัวเรือนรวม
เฉลี่ย(บาท/ป) 

รายจายบุคคล
รวมเฉลี่ย(บาท/ป) ตนทุนการผลิต อุปโภค

บริโภคที่
จําเปน 

อุปโภค
บริโภคที่ไม

จําเปน 

ชําระหน้ีสิน้ 

หมูที่ 1 บานหวยฮุง 85 172 19,447 23,618 18,106 22,894 104,065 51,427 
หมูที่ 8 บานหนองหลม 165 326 17,692 23,577 18,859 38,284 98,412 51,017 
หมูที่ 4 บานทานคร 132 2668 17,558 24,390 18,087 42,727 102,763 50,615 
หมูที่ 3 บานใหมพฒันา 168 368 23,446 26,929 20,424 39,935 110,734 50,552 
หมูที่ 7 บานใหมไชยมงคล 136 251 16,044 20,978 17,022 39,176 93,221 50,510 
หมูที่ 5 บานแมพรกิ 160 282 15,225 20,325 16,558 36,438 88,545 50,208 
หมูที่ 5 บานใหมเหนือ 229 449 18,679 23,790 18,005 36,772 97,246 49,598 
หมูที่ 6 บานปางงุน 170 422 25,976 21,159 16,224 38,806 102,165 41,156 
หมูที่ 9 บานรวมจิต 36 60 14,806 17,583 12,306 13,333 58,028 34,817 
 รวมทุกพ้ืนท่ี 1,285 2,598 19,256 22,972 17,769 38,226 98,223 48,582 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 2559 
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7.2)ขอมูลดานเกษตร 
1.ขาวนาป มีพื้นที่เพาะปลกู จํานวน 78 ครัวเรอืน 78 แปลง จํานวน 248 ไร 
2.ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีพื้นทีเ่พาะปลูก จํานวน 853 ครัวเรือน 1,757 แปลง 

จํานวน 17,239.75 ไร 
       3.มันสําปะหลัง มพีื้นที่เพาะปลูก จํานวน 25 ครัวเรือน 30 แปลง จํานวน 
243.25 ไร 

         4.ลําใย มีพื้นทีเ่พาะปลูก จํานวน 314 ครัวเรือน จํานวน 1,670 ไร 
 (ขอมูลจากเกษตรอําเภอดอกคําใต ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ลงทะเบียน) 
บานหวยฮุง หมูที่ 1 

ทํานา 80 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 15 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 70 ครัวเรือน  
ทําสวน ยางพารา จํานวนผูปลูก 14 ครัวเรือน 

บานหวยใหมเหนือ หมูที่ 2 
ทํานา 120 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 20 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 50 ครัวเรือน  

บานใหมพฒันา หมูที่ 3 
ทํานา 185 ครัวเรือน  
ทําไร มันสําปะหลัง จํานวน 20 ครัวเรือน  
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 30 ครัวเรือน  

 
บานทานคร หมูที่ 4 

ทํานา 30 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 15 ครัวเรือน  
ทําสวน มะขาม จํานวน 5 ครัวเรือน  
ทํา ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 15 ครัวเรือน  

บานแมพรกิ หมูที่ 5 
ทํานา 312 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 10 ครัวเรือน 
ทําสวน มะขาม จํานวน 3 ครัวเรือน  
ทําไร มันสําปะหลัง จํานวน 20 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 290 ครัวเรือน  

บานปางงุน หมูที่ 6 
ทํานา 3 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 1 ครัวเรือน 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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ทําไร มันสําปะหลัง จํานวน 10 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 135 ครัวเรือน  

บานแมพรกิ หมูที่ 7 
ทํานา 80 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 10 ครัวเรือน 
ทําไร มันสําปะหลัง จํานวน 20 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 100 ครัวเรือน 

บานหนองหลม หมูที่ 8 
ทํานา 125 ครัวเรือน  
ทําสวน ลําไย จํานวน 27 ครัวเรือน 
ทําสวน ยางพารา จํานวน 14 ครัวเรือน  
ทําไร มันสําปะหลัง จํานวน 20 ครัวเรือน 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 65 ครัวเรือน 

บานรวมจิต หมูที่ 9 
ทําไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 40 ครัวเรือน  
 

7.3)ขอมูลแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 1.หวยฮุง หมูที่ 1,2   7.หวยหอ ดงหนองหลม หมูที่ 8   
 2.หวยแมฮาง หมูที่ 3   8.หวยแมพุง หมูที่ 9 
 3.หวยปาง หวยแปม สระนํ้าจําปาแหยง หมูที่ 4 
 4.หวยรองชาง หวยผาชอ หวยรองสกั อางเก็บนํ้ารองชาง หมูที่ 5 
 5.หวยกางปลา หวยสาน หมูที่ 6 
 6.อางเก็บนํ้าหวยฮุง หมูที่ 7 
  

7.4)ขอมูลแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
1.ระบบประปาดงหอ เปนระบบประปาผิดดินขนาดใหญ ต้ังอยูหมูที่ 8 ใหบริการ

ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 1 – 5,7 - 8 ตําบลหนองหลม 
 2.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 1 
 3.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 
 4.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 5 
 5.ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6 
 6.ระบบประปาบาดาล หมูที่ 7 
 7.ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9 
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8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8.1)การนับถือศาสนา 
ประชาชนตําบลหนองหลมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีประชาชนบางสวนนับ 

ถือศาสนาคริสต และมีกลุมชนเผาบางสวนในพื้นที่นับถือผี  
  -วัด/สํานักสงฆ   ๔ แหง 
  -โบสถครสิต   ๑ แหง 
 

8.2)ประเพณีและงานประจําป 
งานประจําปของตําบล  พิธีสักการะเจาพอคําปวน พิธีน้ีจัดข้ึนในชวงกอนเทศกาล 

สงกรานต  โดยไดเริ่มจัดข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๑  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๗   ณ  สนาม
บริเวณดงหนองหลม  หมูที่  ๘  ตําบลหนองหลม  โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อทําพิธีสักการะ
เจาพอคําปวนซึ่งเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ประชาชนในอําเภอดอกคําใตใหความเคารพสกัการะ   อีกทั้งยัง
เปนการสงเสรมิใหประชาชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงนํ้าหนองหลม เพื่อใหมีความสะอาดและ
มีแหลงนํ้าใชเพื่อการเกษตรตลอดป และเปนการสืบสานงานประเพณี  “ลานนามหาสงกรานต” ซึ่งใน
งานจะมงีานพิธีรดนํ้าดําหัวผูสงูอายุ  การประกวดเทพสีงกรานตตําบลหนองหลม  การประกวดขบวน
แหเครื่องสกัการะเจาพอคําปวนของประชาชน  9  หมูบานรวมทั้งตําบลใกลเคียงในอําเภอดอกคําใต  
และการประกวดวงสะลอซอซงึ 

 

8.3)ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณของกลุมชนที่ชวยสืบทอดวัฒนธรรม 

จากรุนสูรุน และชวยบอกเลาเรื่องรวมความเปนไปเปนมาของชุมชน 
ภาษาแตละภาษายอมแตกตางกันที่สําเนียงการพูดตลอดจนความหมายของคําศัพท  

เชนน้ันแลวจึงทําใหในแตละทองถ่ินมีภาษาพูดและสําเนียงที่แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ินดวย 
ภาษาทองถ่ินถือเปนเครื่องมือที่จะชวยรักษาเรื่องราวของแตละกลุมชนไดอยางดี 

ประชาชนตําบลหนองหลม ใชภาษาเหนือ หรือกําเมือง หรือคําเมือง ซึ่งเปนภาษาถ่ิน 
ที่ใชในภาคเหนือตอนบน ในการสื่อสาร 

ขอควรสังเกตบางประการเกี่ยวกับภาษาเหนือ 
1. เสียง /ช/ ในภาษาไทยกลาง ในภาษาเหนือจะออกเสียงเปน  /จ/ เชน  

ช่ือ จะออกเสียงเปน จื่อ  เชา จะออกเสียงเปน เจา 
2. เสียง /ร/ ในภาษาไทยกลาง  ในภาษาเหนือจะออกเสียงเปน /ฮ/ เชน 

รู  จะออกเสียงเปน  ฮู  รอง จะออกเสียงเปน  ฮอง 
3. คําที่เปนเสียงสามัญในภาษาไทยกลาง ในภาษาเหนือจะเปนเสียงจัตวา เชน 

กิน  จะออกเสียงเปน  กิ๋น 
ใจ  จะออกเสียงเปน  ใจ 
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8.4)สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ครีมมะขาว (ตราแมแสงดี) และเปนสินคาสินคาที่ OTOP 5 ดาว ที่มีช่ือเสียงใน

พื้นที่ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด สถานที่ผลิตและบรรจุภัณฑสินคา ปจจุบันต้ังอยูหมูที่ 2 
บานใหมเหนือ 

 
9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

9.1)นํ้า 
นํ้าเปนทรัพยากรทีส่ามารถเกิดหมุนเวียนไดเรื่อย ๆ ไมมีวันหมดสิ้น นํ้าเปน

แหลงกําเนิดชีวิตของสัตวและพืชคนเรามีชีวิตอยูโดยขาดนํ้าไดไมเกิน 3 วัน และนํ้ายังมีความ
จําเปนทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงในการพฒันา
ประเทศ นํ้าเปนสิ่งจําเปนทีเ่ราใชสําหรบัการด่ืมกิน การประกอบอาหาร ชําระรางกาย ฯลฯ  
นํ้ามีความจําเปนสําหรบัการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว แหลงนํ้าเปนที่อยูอาศัยของปลาและสัตวนํ้า
อื่น ๆ ซึ่งคนเราใชเปนอาหาร  

ปญหาของทรัพยากรนํ้า 

-ปญหาการมีนํ้านอยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเปนผลเน่ืองจากการตัดไมทําลาย

ปา ทําใหปริมาณนํ้าฝนนอยลง เกิดความแหงแลงเสียหายตอพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว 

-ปญหาการมีนํ้ามากเกินไป เปนผลมาจากการตัดไมมากเกินไป ทําใหเกิดนํ้าทวม

ไหลบาในฤดูฝน สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนในตําบลหนองหลม

ทุกๆป 

-ปญหานํ้าเสีย เปนปญหาใหมในปจจบุัน สาเหตุที่ทําใหเกิดนํ้าเสีย ไดแกนํ้าทิ้งจาก

บานเรอืน ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูที่ถูกทิง้สูแมนํ้าลําคลอง 

แหลงทรัพยากรนํ้าที่สําคัญในพื้นที่ตําบลไดแก อางเกบ็นํ้าหวยฮุง อางเกบ็นํ้ารองชาง 

สระจําปาแหยง ดงหนองหลม หวยรองสัก หวยรองชาง หวยฮุง หวยหนองหลม หวยปาง 

หวยแปม หวยแมพงุ หวยกางปลา หวยสาน ซึง่เปนแหลงทรพัยากรนํ้าที่ใชเพือ่การเกษตร 

และใชในการอปุโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองหลม 

9.2)ปาไม 
 ปาไมในพื้นที่ตําบลหนองหลมเปนปาเบญจพรรณ หรอืเรียกวา ปาพลัดใบ หรอื ปา
โปรง    ปาไมเปนทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีความสําคัญอยางย่ิงตอสิง่มีชีวิต  ไมวาจะเปนมนุษย
หรือสัตวอื่น ๆ  เพราะปาไมมปีระโยชนทั้งการเปนแหลงวัตถุดิบของปจจัย
สี ่ คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคสาํหรับมนุษย และยังมีประโยชน
ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม  ถาปาไมถูกทําลายลงไปมาก ๆ  ยอมสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมทีเ่กี่ยวของอื่น ๆ  เชน  สัตวปา  ดิน  นํ้า  อากาศ  ฯลฯ เมื่อปาไมถูก
ทําลาย  จะสงผลไปถึงดินและแหลงนํ้าดวย  เพราะเมือ่เผาหรือถางปาไปแลว  พื้นดินจะ 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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ขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะลางหนาดินและความอุดมสมบรูณของดินไป  นอกจากน้ัน
เมื่อขาดตนไมคอยดูดซับนํ้าไวนํ้ากจ็ะไหลบาทวมบานเรือน และทีลุ่มในฤดูนํ้าหลากพอถึงฤดูแลงก็ไมมี
นํ้าซึมใตดินไวหลอเลี้ยงตนนํ้าลําธารทําใหแมนํ้ามีนํ้านอย  สงผลกระทบตอมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  เชน  การขาดแคลนนํ้าในการการชลประทานทําใหทาํนาไมได  ปจจุบันปาไมไดถูกบุกรกุเพือ่
ทําสวนยางพารา ทําไร ปลกูขาวโพดเลี้ยงจํานวนมาก เน่ืองจากประชาชนยังขาดที่ดินทํากิน ทําใหบุก
รุกพื้นทีป่าไมเพิ่มมากข้ึน เทศบาลตําบลหนองหลมไดสงเสรมิใหประชาชนรวมกันเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรปาไมทุกๆปโดยการรวมมือทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมองคกรตางๆ ใน
พื้นที่ เพื่อรวมกันปลูกปา เพิ่มพื้นที่สเีขียวในพื้นที่ตําบลหนองหลมใหมากย่ิงข้ึน  

 

9.3)ภูเขา 
ตําบลหนองหลมเปนพื้นทีร่าบเชิงภูเขา ซึ่งพื้นทีโ่ดยสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสงู อยูใน 

เขตปาแมรองขุย ในเขตพื้นที่อทุยานแหงชาติดอยภูนางมเีน้ือที่ประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 
320,000 ไร ครอบคลุมพื้นทีอ่ําเภอดอกคําใต อําเภอปง และอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา มี
สภาพปาแตกตางกันไป ไดแกปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ภูมิประเทศทั่วไปเปนเทือกเขา
สลบัซบัซอนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต มีพื้นที่ราบลุมของอําเภอเชียงมวนอยูตอนกลาง มีดอยภูนางสูง 
1,202 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เปนตนนํ้าสําคัญที่ไหลลงสูแมนํ้าแมยมทั้งหมด 
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สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2558-2560) 
 
1. สรุปการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณใน  

ปงบประมาณพ.ศ.2558-2561 

1.1   สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

 ปงบประมาณ 2558  
  ต้ังงบประมาณรายรับไว   27,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจายไว  27,000,000   บาท 
  รายรับจริง   19,552,480.98 บาท 
  รายจายจริง   18,387,137.00 บาท 
 ปงบประมาณ 2559  
  ต้ังงบประมาณรายรับไว   23,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจายไว  23,000,000   บาท 
  รายรับจริง   22,447,802.73 บาท 
  รายจายจริง   19,991,723.54 บาท 
 ปงบประมาณ 2560  
  ต้ังงบประมาณรายรับไว   39,000,000   บาท 
  ประมาณการรายจายไว  39,000,000   บาท 
  รายรับจริง   42,540,795.25 บาท 
  รายจายจริง   39,049,047.18 บาท 
 ปงบประมาณ 2561  
  ต้ังงบประมาณรายรับไว   40,000,000   บาท  
  ประมาณการรายจายไว  40,000,000   บาท 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
ปงบประมาณ 2558 

ปงบประมาณ 2559 

 

ยุทธศาสตร จํานวน โครงการที่เสร็จ จาํนวนงบประมาณที ่
ดําเนินการจริง 

(โครงการ) 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนนิการ 

จาํนวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ดานเศรษฐกิจ          ๑๗ 28.333 ๕,๓๘๔,๒๕๐ ๔๓ 71.667 60 ๑๐๐ 

2. ดานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

52 74.286 ๑๔,๖๙๗,๔๕๐ ๑๘ 25.714 70 ๑๐๐ 

๓. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7 24.138 ๗๔,๑๕๒ ๒๒ 75.862 29 ๑๐๐ 

๔.  ดานความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอย 

8 38.095 ๑,๑๘๘,๒๘๑ ๑๓ 61.905 21 ๑๐๐ 

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

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

ยุทธศาสตร จํานวน โครงการที่เสร็จ จาํนวนงบประมาณที ่
ดําเนินการจริง 

(โครงการ) 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนนิการ 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ดานเศรษฐกิจ          ๕๓ 55.789 3,๒๓๖,๒๐๐ ๔๒ 44.210 95 ๑๐๐ 

2. ดานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

47 61.842 ๓,597,558 ๒9 38.157 76 ๑๐๐ 

๓. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 23.077 ๕๔๐,๖๔๐ ๒๐ 76.923 26 ๑๐๐ 

๔.  ดานความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอย 

16 76.190 ๑,๐๘๔,๕๐๘ ๕ 23.809 21 ๑๐๐ 

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

รวม 144 59.016 ๑0,003,289 100 40.983 244 ๑๐๐ 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  
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ปงบประมาณ 2560  

 

1.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการที่ไดดําเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ 2558-2560 น้ันสามารถ
สรุปผลการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดดังน้ี  

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
เทศบาลตําบลหนองหลมไดปรับปรุงและกอสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน ความสวยงามของบานเมือง การระบายนํ้า 
ปองกันนํ้าทวม เชน การกอสรางถนน การปรับปรุงระบบประปาหมูบาน กอสรางถนน คสล. การกอสราง
ทอเหลี่ยม การวางทอระบายนํ้า เปนตน  

    1.2 ดานแหลงนํ้า 
     เทศบาลตําบลหนองหลมไดดําเนินการแกไขปญหาดานแหลงนํ้า เพื่อลดปญหาการ 

ขาดแคลนนํ้าในชวงหนาแลง ซึ่งเปนปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการโดยการ กอสรางทํานบกั้นนํ้า ขุด
เจาะบอบาดาล ขุดสระนํ้า เปนตน  

     1.3 ดานเศรษฐกิจ 
           เทศบาลตําบลหนองหลมไดดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุงพัฒนาอาชีพ 

และเนนการรวมกลุมเพื่อสรางรายได เชน การอุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ  และการ
ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตร จํานวน โครงการที่เสร็จ จาํนวนงบประมาณที ่
ดําเนินการจริง 

(โครงการ) 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนนิการ 

จาํนวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ดานเศรษฐกิจ          44 44.00 28,438,600.00 56 56.00 100 ๑๐๐ 

2. ดานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

51 64.56 14,740,158.18 28 35.45 79 ๑๐๐ 

๓. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 14.64 43,750.00 35 85.37 41 ๑๐๐ 

๔.  ดานความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอย 

6 30.00 63,627.00 14 70.00 20 ๑๐๐ 

๕.ดานบริหารจัดการ 30 81.09 3,675,743.29 7 18.92 37 ๑๐๐ 

รวม 137 50.00 46,961,878.47 140 50.00 277 ๑๐๐ 
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    2.ดานการพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เทศบาลตําบลหนองหลมไดดําเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี  

    2.1 ดานสาธารณสุข    มุงสงเสริม สนับสนุน การบริการดานสาธารณสุข ให 
ครอบคลุมและทั่วถึง เชน จัดซื้อวัคซีน, นํ้ายา และสารเคมีตาง ๆ, อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  
      2.2 ดานการศึกษา มุงสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูใหกับเด็กในชุมชน 
เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหลม อุดหนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหนอง
หลม เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม  
      2.3 ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุงสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน 
ทองถ่ิน เชน การจัดงานประเพณีสักการะเจาพอคําปวน  สงเสริม  ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
  2.4 ดานกีฬาและนันทนาการ   มุงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ เชน     
การแขงขันกีฬาระดับตําบล การแขงขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บคุลากรของเทศบาลตําบลหนองหลม
ในการเขารวมการแขงขันระดับตาง ๆ  
  2.5 ดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห   มุงเนนใหผูพิการ  และผูดอยโอกาสทางสังคม
ไดมีโอกาสที่ดีข้ึน เชน โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน  
      3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองหลมไดดําเนินการในดานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับการพัฒนา 
แหลงทองเที่ยว (ดงหนองหลม) โดยการสงเสริมใหประชาชนปลูกตนไม, สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญาแฝกริมคันคลองเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน 
      4. ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
  4.1 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุงเนนการปองกันภัยตาง ๆในชุมชน เชน 
การฝกอบรม อพปร. , การจัดรับสงผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลดอกคําใต การบรรเทาทุกขใหกับ
ประชาชนในชวงฤดูแลงโดยการจัดสงนํ้าอุปโภค บริโภคใหกับประชาชนที่ขาดแคลนนํ้า การจัดซื้อและ
เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง เปนตน  
  4.2 ดานสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน   มุงเนนการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนให
หมดไป เชน โครงการอบรมและรณรงคตอตานยาเสพติด โครงการปองกันปญหายาเสพติด กิจกรรม
สงเสริมบําบัดฟนฟูและสงเสริมฝกอบรมอาชีพใหแก ผูติด/ผูเสพยาเสพติด 

     5. ดานการเมืองการบริหารจัดการ   
        เทศบาลตําบลหนองหลมไดดําเนินการในดานการเมืองการบริหารที่มุงพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร การใหประชาชนไดมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ทันสมัยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
เชน โครงการฝกอบรมเพือ่เพิ่มความรูใหกับบุคลากร, ประชาสัมพันธกจิกรรมของเทศบาลตําบลหนองหลม 
มุงเนนการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เชน โครงการอินเตอรเน็ตตําบล การใหบริการดาน
ขอมูลขาวสารกับประชาชน เปนตน 
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 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  แผนงาน / โครงการ ที่ไดดําเนินการทั้งหมดเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไวในแผนพัฒนา สรุปไดดังน้ี 
  การดําเนินงานป 2568-2560 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลัก
คุณธรรม และนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใสและตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และ
หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชน การมีสวนรวมของประชาคมหมูบาน / ตําบล รวมในการจัดซื้อ / 
จัดจาง การเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนตน 
 แผนพัฒนาดานอ่ืนๆ 
  การพัฒนาดานอื่นๆ ไดแก การพัฒนาดานการบริหารงานภายในเทศบาลตําบลหนองหลม 

เพื่อใหสามารถดําเนินการไปได และใหทันสมัยตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เชนการจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณตางๆ เปนตน 

 
2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560   

2.1   ผลที่ไดรับหรือผลทีส่ําคัญ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐  เพื่อแกไข 

ปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชน
ดีข้ึน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานของเทศบาลน้ัน  ผลที่ไดรับมีดังน้ี   

๑.  ประชาชนมีนํ้าประปาใชทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 

๔.  ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   

5.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 

6.  ผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 

7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยทีม่ั่นคงแข็งแรง 

8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัย 

9. ไมมีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที ่

10. ปญหาไขเลือดออกลดลง 

๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 

12. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 

๑3. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการปองกันภัย 

๑4. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 

15. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
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สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มข้ึน มีดังน้ี 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา เชน ถนน AC  ในเขต

เทศบาลทั้งหมด 

๒. มีหองประชุมแหงใหมเพื่อรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายนํ้าเพิ่มมากข้ึน 

๕. การกําจัดขยะมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

2.2   ผลกระทบ 

ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการ

ไดตามที่ประชาชน  ซึ่งการดําเนินงานน้ันก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  ดังน้ี 

๑. การกอสรางถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายนํ้าไดชาเกิดนํ้าทวมขังในบาง

จุด ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายนํ้าเพิ่มข้ึนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปน

ชุมชนแออัด กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน 

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความ

ตองการ ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ 

๔. การกอสรางทางระบายนํ้าในชุมชนสามารถระบายนํ้าได  แตผลกระทบคือปลายทางที่

เปนพื้นทีก่ารเกษตรไดรบัความเสียหาย  เพาะปลกูไมได  เปนแหลงสะสมเช้ือโรคตางๆ 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ   
    พ.ศ.2558 – 2560   
     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ปญหา 
๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร   
๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีญหาทีจ่ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

ดําเนินการได  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช  
เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางย่ิง  
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๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ 
ประชาชน   

๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที ่      
   แนวทางการแกไข   

  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือ

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กจิกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน

มากที่สุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องนํ้าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุด

บริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรย้ิมแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  

   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพฒันาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม
สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญติังบประมาณ
รายจายไดครบทุกโครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลหนองหลมมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  

๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการ
ยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจายรายการใหม    

 
   

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  
 



ห น า  | 27 
 

      แนวทางการแกไข   
 
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
มากที่สุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องนํ้าประปา  การขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริโภค  และปญหา
วาตะภัยที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุด

บริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรย้ิมแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  

   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ปญหา 

๑)  เทศบาลตําบลหลมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ต้ังประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  

๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพยีงพอตอการ
ดําเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีญหาทีจ่ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก  
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อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

     แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายนํ้า  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ

และเกาอี้เพยีงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอประจายขาวมาก

กวาน้ีและประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที ่3 
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

เสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

9 9 9 9 พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือ
รองรับการ
เปล่ียนแปลงและ
สนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การคา
และการลงทุน 

จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
กอสราง 

เสนทาง
คมนาคมที่
เปนถนน
ลูกรงัได

กอสรางเปน
ถนน คสม.
เพิ่มข้ึนทุกป 

โครงการกอสรางถนน คสม./
ถนนลาดยางแอสฟลท 
 
 
 
 

กองชาง สํานัก
ปลัด 

เสนทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ไป-มา 

3 3 3 3 จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม 

ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุง 
ทุกป 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง โดยวธิีการกลบ
หลุมบอ/ปรับเกรดบดอัดแนน 
 

โครงการลงหินคลุก 
โครงการราวร้ัวก้ันถนน 

กองชาง อบจ.
พะเยา 

เสนทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ไป-มา 

1 1 1 1 จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม 

ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุง 
ทุกป 

โครงการสนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงโครงการปรับปรุง
ถนนภายในตําบลและ
คาตอบแทนเจาหนาที่ 
หนวยงานอ่ืน 
 

กองชาง อบจ.
พะเยา 

เสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1  จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
กอสราง 

เสนทาง
คมนาคมที่
เปนถนน
ลูกรงัได
กอสรางเปน
ถนน ลาด
ยางเพิ่มข้ึน 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 
 
 
 

กองชาง ทาง
หลวง

ชนบท/
อบจ.
พะเยา 

 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 



   

ห น า  | 97 

 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที ่3 
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

ทําใหเมือง
หรือชุมชนมี
ความสวยงาม 
เจริญเติบโต
อยางมี
ระเบียบแบบ
แผนและถูก
สุขลักษณะนา
อยู  

1 1 1 1 พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือ
รองรับการ
เปล่ียนแปลงและ
สนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การคา
และการลงทุน 

การมีสวน
รวมของ
เจาของ
ที่ดินใน
พ้ืนที่
เปาหมาย 

องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
มีผังเมือง
เพ่ือสราง
สภาพแวด  
ลอมที่นาอยู 

โครงการจัดทําผังเมือง 
 
 
 
 

กองชาง สํานัก
ปลัด 

รอยละของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

100 100 100 100 รอยละของ
ครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช 

รอยละ 
100 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใช 

โครงการขยายเขตไฟฟา 
โครงการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา 

กองชาง อบจ.
พะเยา 

จํานวน
หมูบานที่มี
ไฟฟา
สาธารณะ
สองสวาง
อยางทั่วถงึ 

9 9 9 9 จํานวน
หมูบาน
ไดรับการ
ติดตัง้/
ซอมแซม
ไฟฟา
สาธารณะ
ใหใชงานได
ดีทุกแหง 

ไฟฟา
สาธารณะ
ในหมูบาน
ไดรับการ
ซอมแซมให
สามารถใช
งานไดดทีุก
แหง  

โครงการติดตั้งและซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะในหมูบาน 
(ไฟก่ิง) 
โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซล) 
 
 

กองชาง สํานัก
ปลัด 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที ่3 
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

กอสรางทาง
ระบายน้ําใน
ฤดูน้ําหลาก
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 

2 2 2 2 พัฒนาแหลงน้ํา
และบริหาร
จัดการน้ํา เพ่ือ
ประชาชน 

จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการกอสรางทอเหล่ียม 
คสล. 
 

โครงการวางทอระบายน้ํา 
 

กองชาง สํานัก 
ปลัด 

9 9 9 9 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการกอสรางฝายก้ันน้ํา/
ทํานบก้ันน้ํา/พนังกันน้ํา/ตล่ิง
ก้ันน้ํา/เรียงหินยาแนว 
 

 

กองชาง ทรัยพ
ยากร
น้ํา 

1 1 1 1 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

 

โครงการกอสรางสะพาน กองชาง สํานัก 
ปลัด 

จัดหาน้ําเพ่ือ
การเกษตรใน
พ้ืนที่ใหมี
เพียงพอ
ในชวงฤดู
เพาะปลูก 

1 1 1 1 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

 

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา 
 

กองชาง ทรัพยาก
รนํ้า/

โครงการ
ชลประ
ทาน 

แหลงน้ํา
อุปโภค
บริโภคไดรับ
การปรับปรุง
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 จํานวน
หมูบานที่
ไดรับความ
เดือดรอน 

ทุกหมูบาน
มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

รอยละ 
100 

โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 
โครงการกอสรางระบบ
ประปาภูเขา 
โครงการกอสรางถังพักน้ํา 
โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

กองชาง กรมสง
เสิรมฯ 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที ่3 
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

ระบบประปา
หมูบานมี
คุณภาพและ
สะอาด
ปลอดภัย 

100 100 100 100 พัฒนาแหลงน้ํา
และบริหาร
จัดการน้ํา เพ่ือ
ประชาชน 

รอยละของ
ครัวเรือนที่
มีน้ําอุปโภค
บริโภค
อยางทั่วถงึ
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ทุกหมูบาน
มีน้ําอุปโภค
บริโภค 
รอยละ 
100 

โครงการซอมแซมปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
 
โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน 

กองชาง สํานัก 
ปลัด 

กักเก็บน้ําเพ่ือ
การเกษตรใน
พ้ืนที่ใหมี
เพียงพอ
ในชวงฤดู
เพาะปลูก 

3 3 3 3 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

 

โครงการกอสรางฝายก้ันน้ํา/ 
ประตูน้ํา 
โครงการปรับปรุงซอมแซม 
คลองสงน้ํา ฝายก้ันน้ํา 
ประตูน้ํา 
โครงการกอสรางทอน้ําลน 

กองชาง สํานัก 
ปลัด 

กักเก็บน้ําเพ่ือ
การเกษตรใน
พ้ืนที่ใหมี
เพียงพอ
ในชวงฤดู
เพาะปลูก 

9 9 9 9 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการขุดลอกลําเหมือง ลํา
หวย สาธารณะในตําบล 
 
 

กองชาง ทรัพยา
กรน้ํา 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 



   

ห น า  | 100 

 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที ่3 
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

กักเก็บน้ําเพ่ือ
การเกษตรใน
พ้ืนที่ใหมี
เพียงพอ
ในชวงฤดู
เพาะปลูก 

2 2 2 2 พัฒนาแหลงน้ํา
และบริหาร
จัดการน้ํา เพ่ือ
ประชาชน 

จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา
รองชาง 
โครงการกอสรางแกมลิง 

กองชาง ทรัพยา
กรน้ํา 

1 1 1 1 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อางเก็บน้ํารองชาง 
 
 

กองชาง ทรัพยา
กรน้ํา 

2 2 2 2 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา กองชาง โครงการ
ชลประ
ทาน 

จัดหาน้ําเพ่ือ
การเกษตรใน
พ้ืนที่ใหมี
เพียงพอ
ในชวงฤดู
เพาะปลูก 

1 1 1 1 จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟาอางเก็บน้ํารองสัก 

กองชาง โครงากร
ชลประ
ทาน 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 1 
สงเสริมการเกษตร
ปลอดภัยและ
การคา การลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสา
มารคความสามารถ
ในการแขงขัน 
ยุทธศาตรที่ 2 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นา ก า ร ท อ ง
เทียวเ ชิง อนุรักษ
เรียนรูวิถีชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

มีแหลง
ทองเที่ยวใน
ตําบลนา
ทองเที่ยว 

3 3 3 3 พัฒนา สนับสนุน 
และบริหาร
จัดการแหลง
ทองเที่ยว 
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน 

จํานวน
โครงการ
กอสราง 

โครงการ
กอสราง 

โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวดงหอ  
โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวปางงุน 
โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวผาชอ 

สํานักปลัด การ
ทองเที่ย
วจังหวัด
พะเยา 

ดําเนิน
กิจกรรม
ฝกอบรมใหกับ
กลุมอาชีพ/
กลุมสตรี
แมบานใหมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดให
ครัวเรือน 

21 21 21 21 พัฒนาองคความรู 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาทาง
การเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพ 

จํานวนกลุม
ที่ไดรับการ
สนับสนุน 

ปละ 1 
กลุม 

โครงการ สงเสริมกลุมผูสูงอายุ 
โครงการ สงเสริมดอกไม
ประดิษฐ 
โครงการ สงเสริมอาชีพเลี้ยงโค 
โครงการสงเสริมอาชีพสตรี
พิการเย็บปกประดิษฐ 
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสาน
กระเปา/ตระกรา 
โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผา 
โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา 
โครงการสงเสริมอาชีพทาํนํ้ายา
อเนกประสงค 
โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
เชือกรมดิ้น 
 

สํานักปลัด พมจ.
พะเยา/
แรงงาน
จังหวัด
พะเยา 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 1 
สงเสริมการเกษตร
ปลอดภัยและ
การคา การลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสา
มารคความสามารถ
ในการแขงขัน 
ยุทธศาตรที่ 2 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นา ก า ร ท อ ง
เทียวเ ชิง อนุรักษ
เรียนรูวิถีชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

ดําเนิน
กิจกรรม
ฝกอบรมใหกับ
กลุมอาชีพ/
กลุมสตรี
แมบานใหมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดให
ครัวเรือน 

    พัฒนาองคความรู 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาทาง
การเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพ 

จํานวนกลุม
ที่ไดรับการ
สนับสนุน 

ปละ 1 
กลุม 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมหมอ
เมือง 
โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
พ้ืนบาน 
โครงการสรางและขยาย
เครือขายการมีสวนรวมใน
งานคุมครองผูบริโภคใน
ทองถิ่น 
โครงการสงเสริมศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล
หนองหลม 
โครงการสงเสริมสนับสนุน
กลุมหรือองคกรตางๆ ใน
ตําบล 
 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ผูบริโภคและเรียกรองสิทธิอัน
ชอบธรรม 
 โครงการตรวจสอบติดตาม
คุมครองผูบริโภคดาน 
ผลิตภัณฑอาหาร ยา 
ปลอดภัย และรานคา 
 

สํานักปลัด พมจ.
พะเยา 

/
แรงงาน
จังหวัด
พะเยา 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย 
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 1 
สงเสริมการเกษตร
ปลอดภัยและ
การคา การลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสา
มารคความสามารถ
ในการแขงขัน 
ยุทธศาตรที่ 2 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นา ก า ร ท อ ง
เทียวเ ชิง อนุรักษ
เรียนรูวิถีชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางงาน
สรางรายได และการ
ลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค ได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

ดําเนิน
กิจกรรม
ฝกอบรมใหกับ
กลุมอาชีพ/
กลุมสตรี
แมบานใหมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดให
ครัวเรือน 

    พัฒนาองคความรู 
ระบบการผลิต
แบบครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาทาง
การเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพ 

จํานวนกลุม
ที่ไดรับการ
สนับสนุน 

ปละ 1 
กลุม 

โครงการผลิตส่ือและเผยแพร
ประชาสัมพันธใหความรูทาง
วิชาการและถายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรใหแก
ประชาชนและเกษตรกร 
โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
ทําไมกวาด 
โครงการตลาดสีเขียว 
โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 
โครงการสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

แหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตร 
เพ่ือสงเสริม 
การฝกอบรม 
การประกอบ
อาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 8 8 8 พัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคม 
เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จํานวน
โครงการ 

ปละ  
1 โครงการ 

สงเสริมสนับสนุนการเพาะปลกู
และบริโภคผลผลิต 
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 สงเสริมการทําปุยหมักชีวภาพ 
ปุยอินทรีย 
 สงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สงเสริมการปลกูพืชสมุนไพร 
 โครงการจัดตัง้ศูนยเรียนรูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 สงเสริมการออมบุคคล กลุม
องคกร  
ใหความรูการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันของเด็กใน
สถานศึกษา 

สํานักปลัด  

กิจกรรม
สงเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี 

16 16 16 16 การอนุรักษสง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

5 
โครงการ/ป 

 
 

 สงเสริมสภาวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินตําบลหนองหลม 
 สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา 
ทองถ่ินใหมีเอกลกัษณ มีการ
ถายทอดสูเยาวชนและ
ประชาชน 
 โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน  งานพิธีทาง
ศาสนา  งานพระราชพิธี ฯลฯ 

สํานักปลัด  

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

กิจกรรม
สงเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี 

    การอนุรักษสง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

5 
โครงการ/ป 

 
 

สงเสริมสภาวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลหนอง
หลม 
สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา 
ทองถิ่นใหมีเอกลักษณ มีการ
ถายทอดสูเยาวชนและ
ประชาชน 
โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น  งานพิธี
ทางศาสนา  งานพระราชพิธี 
และประเพณีตาง ๆ 
สงเสริมวัดพัฒนาตวัอยาง
หนึ่งตําบลหนึ่งวัด 
 โครงการจัดงานวันปยะ
มหาราช 
โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 
โครงการจัดกิจกรรมวันพอ
แหงชาต ิ
โครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาต ิ
โครงการจัดงานวันสักการะ
เจาพอคําปวน 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

กิจกรรม
สงเสริม 
พัฒนาและ
อนุรักษ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี 

    การอนุรักษสง 
เสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เขาพรรรษา 
 สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 
 โครงการเขาวดัปฏิบัติธรรม 
 สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม
ชนเผา 
 โครงการขับเคล่ือนการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
 โครงการวันทองถิ่นไทย 
 โครงการวันเทศบาล 

สํานักปลัด  

    การแขงขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ทําให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

8 8 8 8 การสงเสริมและ
สรางองคความรู 
องคการชุมชนหรือ
ภาคประชาชนใหมี
ความเขมแข็งเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 สนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
โครงการสงเสริมการจัดการ
แขงขันกีฬา ฝกทักษะดาน
กีฬา  ประชาชน เยาวชน  
กีฬา อปท.ฯ 
โครงการกอสรางสนามกีฬา
ในตําบล 
สงเสริมการออกกําลังกาย 
ดนตรี และจัดหาอุปกรณกีฬา 
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สตรีตําบลหนองหลม 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

การแขงขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ทําให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

    การสงเสริมและ
สรางองคความรู 
องคการชุมชนหรือ
ภาคประชาชนใหมี
ความเขมแข็งเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 โครงการพัฒนาเครือขายสุข
ภาวะชุมชนสูตําบลนาอยู 
โครงการปดทองหลังพระ 
 โครงการแผนดินธรรม
แผนดินทอง 

สํานักปลัด  

   สงเสริมให
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐาน 

25 25 25 25 สงเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 จัดฝกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา 
จัดหาอุปกรณ ส่ือการเรียน
การสอนและครุภัณฑทางการ
ศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบล 
จัดหาเคร่ืองแตงกาย เคร่ือง
เขียนและทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน และเด็กเล็กที่ดอย
โอกาสและยากจน 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานใหมเหนือ 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปางงุน 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

สงเสริมให
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐาน 

    สงเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กศูนยตนแบบ
หนองหลม 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองหลม 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานแมพริก 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานใหม 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานปางงุน 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
เหนือ 

สํานักปลัด  

 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

สงเสริมให
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐาน 

    สงเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปางงุน 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนย
ตนแบบหนองหลม 
 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานใหม 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานแมพริก 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานหนองหลม 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานปางงุน 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

สงเสริมให
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐาน 

    สงเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 สงเสริมสุขภาพอนามัย และ
บริการดานสุขภาพใหแก
นักเรียนและเด็กเล็ก 
 จัดหาอุปกรณสนามเด็กเลน
ใหแกโรงเรียนและศูนยเด็ก
เล็กเพ่ือเสริมทักษะ 
 โครงการจางนักเรียน
นักศึกษาทํางานในชวงปด
ภาคเรียน และสอนพิเศษชวง
ปดภาคเรียนและเสาร - 
อาทิตย 
โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองหลม 
 โครงการสงเสริมองคความรู
ดานสารสนเทศใหแก
ประชาชน 
โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองหลม 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

ประชาชน
ไดรับการ
สงเคราะห 

12 12 12 12 การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนและ
แกไขปญหาทาง
สังคม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 สนับสนุนงบประมาณเปน
เบ้ียยังชีพ เงินสงเคราะห 
และการจัดหาสวัสดิการอ่ืนๆ 
แกผูสูงอายุ คนพิการ ผูติด
เชื้อ ผูดอยโอกาส 
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 
คนพิการ และผูดอยโอกาส ผู
ติดเชื้อ 
 สงเสริมกิจกรรมใหแก
ผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ 
จัดหาผูชวยผูดูแล อุปกรณ 
หรือเคร่ืองชวยเหลือผูพิการ 
 จัดหาอุปกรณ งบประมาณ
จัดซ้ือเคร่ืองนุงหมกันหนาว
เพ่ือแจกจายแกประชาชนที่
ยากจน  ในพ้ืนที่ 
สรางที่อยูอาศัยให
ผูดอยโอกาส 
ปรับปรุงที่อยูอาศัย
ผูดอยโอกาส 
 โครงการสายใยรักครอบครัว 
 โครงการสนับสนุนคนดีใน
สังคม 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

ประชาชน
ไดรับการ
สงเคราะห 

    การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนและ
แกไขปญหาทาง
สังคม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาเด็กตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 
 โครงการทองถิ่นเพ่ือนอง 
 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
ฝกอบรมสิทธิสตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการ และผูดอยโอกาส ผู
ติดเชื้อ 

สํานักปลัด  

   สงเสริมให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

17 17 17 17 การสงเสริมและ
แกไขปญหาดาน
การสาธารณสุข 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 โครงการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 โครงการรณรงคควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง 
 โครงการอุดหนุน 
คณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมูบาน 
 โครงการสงเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
 โครงการสงเสริมสุขภาพผู
พิการ 
การปองกันควบคุมโรค ระงับ
โรคติดตอและโรคระบาดอ่ืน 
ๆ 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

สงเสริมให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

    การสงเสริมและ
แกไขปญหาดาน
การสาธารณสุข 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายผูสูงอาย ุ
 โครงการโรงเรียนผูสูงอาย ุ
 โครงการอาหารปลอดภัย 
 โครงการควบคุมปริโภค
ยาสูบ 
 โครงการปองกันและควบคุม
โรคเอดส 
 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายชมรมแอโรบิค
ตําบลหนองหลม 
 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายเยาวชน 
โครงการสงเสริมสุขภาพชอง
ปากเด็กกอนวัยเรียนและ
ผูสูงอายุ 
โครงการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 
โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ผูบริโภคและเรียกรองสิทธิอัน
ชอบธรรม 
โครงการตรวจตดิตาม
คุมครองผูบริโภคดานผลิต
ภันฑอาหาร ยา เคร่ืองมือ
แพทยและวตัถุอันตรายฯ 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที ่2 
ยุทธศาสตร
พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือใหคน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได  

สงเสริมให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

3 3 3 3 สงเสริมและ
สนับสนุนระบบจัด
สวัสดิการกลุม
ประชาชน
กลุมเปาหมายเพื่อ
สรางหลักประกัน
ความ ม่ันคง 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน 
 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนองหลม 
 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

สํานักปลัด  

   สงเสริมให
ประชาชนมี
ความรู 

1 1 1 1 สงเสริมบุคลากร
ภาครฐั ประชาชน 
ใหมีทักษะชีวิต 
ภายใตการอยู
รวมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 
 
 

1 
โครงการ/ป 

 
 

จัดฝกอบรมใหความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหกับประชาชน 
บุคลากร และเด็กนักเรียน 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนใหนาอยู 

ประชาชน
รวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

18 18 18 18 อนุรักษและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
ความยั่งยืน 

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอม  

1 
โครงการ/ป 

โครงการปลูกปาไมและฟนฟู
ปาไมเส่ือมโทรม 
โครงการการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม ดาน ดิน น้าํ ปา 
อากาศ 
โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ํา (ฝายแมว) 
โครงการพัฒนากลุม
ประชาชนเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (รสทป. 
ทสม,เยาวชน)  
โครงการสงเสริมการพัฒนา
และฟนฟูคุณภาพ  ของที่ดิน
และการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชน 
โครงการสํารวจพันธพืชและ
พันธสัตว 
โครงการสงเสริมการปลูก
ตนไมเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงและการ
จัดการตลาดสดในตําบลใหได
มาตรฐาน 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดลอม 

ประชาชน
รวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

16 16 16 16 อนุรักษและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
ความยั่งยืน 

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอม  

1 
โครงการ/ป 

สงเสริมการปลูกตนไม
เศรษฐกิจ  
สงเสริมการปองกันกําจัด
วัชพืชและศัตรูพืชโดยไมใช
สารเคมี 
สงเสริมเมล็ดพันธุขาว 
โครงการปลูกปาไมและฟนฟู
ปาไมเส่ือมโทรม 
 โครงการสงเสริมไถกลบลด
การเผาตอซังขาว 
 โครงการสงเสริมการพัฒนา
และฟนฟูคุณภาพ  ของที่ดิน
และการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชน 
โครงการสงเสริมทําปุยพืชสด
ในพ้ืนที่การเกษตร 
 โครงการสงเสริมการใชปุย
หมักปุยชีวภาพ ในชุมชนลด
การใชสารเคมี   
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม ดาน ดิน น้าํ ปา 
อากาศ 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดลอม 

ประชาชน
รวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

    อนุรักษและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
ความยั่งยืน 

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอม  

1 
โครงการ/ป 

 โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ําและซอมแซมฝายตนน้ําลํา
ธาร (ฝายแมว) 
ปรับปรุงและการจัดการ
ตลาดสดในตําบลใหได
มาตรฐาน 
โครงการพัฒนากลุม
ประชาชนเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (รสทป. 
ทสม,เยาวชน) 
 โครงการบานเมืองนาอยูเชิด
ชูคุณธรรม 
กอสรางฌาปนสถาน (เมรุเผา
ศพ) และศาลาอเนกประสงค 
 ปรับปรุงเมรุเผาศพ เทลาด
คอนกรีต กอสรางถนนพรอม
ร้ัว และปรับปรุงภูมิทัศนฌา
ปนสถาน 
 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชและพันธสัตวพ้ืนบาน 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดลอม 

ประชาชน
รวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

19 19 19 19 การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
เพ่ือการจัด
การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การใช
พลังงาน
ทดแทน  

1 
โครงการ/ป 

โครงการเปล่ียนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน LED
โครงการจัดอบรมใหความรู
เร่ืองการประหยัดพลังงานใน
ชุมชน 
โครงการสงเสริมเยาวชนให
ความรูในการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษพลังงานและใช
พลังงานทดแทน 
โครงการรณรงคการใช
จักรยานสูบน้ําในชุมชน 
โครงการ solar sell สูบน้ํา
เพ่ือการเกษตร/ประปา
หมูบาน 
โครงการไฟก่ิงสาธารณะ LED 
โครงการเตาเผาศพ 
โครงการสงเสริมการผลิตและ
ใชเตาชีวมวล (แกลบ) 
โครงการสงเสริมการผลิตและ
ใชเตาชีวมวล (ฟน) 
โครงการสงเสริมการผลิตและ
ใชเตาปงยางไรควัน
ประสิทธิภาพสูง 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดลอม 

ประชาชน
รวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

    การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
เพ่ือการจัด
การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การใช
พลังงาน
ทดแทน  

1 
โครงการ/ป 

โครงการสงเสริมการผลิตกาซ
ชีวภาพในครัวเรือน(เศษ
อาหาร,มูลสัตว) 
โครงการสงเสริมการใชตูอบ
พลังงานแสงอาทติย 
โครงการสงเสริมการผลิตและ
ใชเตาเผาถาน 200 ลิตร 
(แบบตั้ง - แบบนอน) 
โครงการสงเสริมการผลิตและ
ใชตะบันน้ําโครงการตะบันน้ํา 
โครงการเตาเผาขยะไรควัน 
โครงการฝกอบรมวิทยากรตัว
คูณ ดานพลังงานประจํา
ตําบล(เปล่ียนความคิด) 
โครงการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชที่ใชแลว 
โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการ
อนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 
โครงการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
พลังงานในสถานศึกษา วดั 
ชุมชนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่5 
พัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการส่ิงแวดลอม 

ประชาชน
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอย 
น้ําเสีย 
มลภาวะ 
หมอกควันได
อยางถูก
สุขลักษณะ 

6 6 6 6 สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
อปท. เพ่ือการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 

ครัวเรือนที่
กําจัดขยะ
มูลฝอย น้ํา
เสีย 
มลภาวะ 
และหมอก
ควันที่ไดรับ
การกําจัด
อยางถูกสุข 
ลักษณะ 

1 
โครงการ/ป 

โครงการจัดการขยะและ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน 
โครงการขุดบอขยะ 
โครงการจัดหาถังขยะ 
โครงการรณรงคปองกันไม
เผาฟางขาว  
โครงการปองกันแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควนั 
โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการกําจัดขยะ 
 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่6
สงเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบรอย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
และชุมชน 

ประชาชน
ปกปองและ
เทิดทูน
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัต
ริย  

100 100 100 100 ปกปอง เทิดทูน 
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย
และเสริมสราง
ความปรองดอง
สมานฉันทของ
คนในชาต ิ

รอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การปกปอง
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษั
ตริย 

รอยละ 
100 ของ
ประชาชนที่
ปกปอง
สถาบัน
สําคัญของ
ชาต ิ

 

โครงการสรางความ
สมานฉันท การปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ และ
สรางความเข็มแขง็ 
 

สํานักปลัด  

ประชาชน มี
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท 

4 4 4 4 ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 
 

โครงการจัดตั้งศูนยดาํรง
ธรรมประจําตําบล 
โครงการใหความรูแกเยาวชน 
ประชาชน ผูนําชุมชนในเร่ือง
การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย 
ใหความรูแกเยาวชน 
ประชาชน ผูนําชุมชนในเร่ือง
การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย 
โครงการศูนยยตุิธรรมชุมชน
ตําบลหนองหลม 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่6
สงเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบรอย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
และชุมชน 

ประชาชน
ไดรับการ
สงเสริม
ปองกันแกไข
ปญหา 

7 7 7 7 ปองกันและแกไข
ปญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

จํานวนกลุม
ที่สงเสริม 
 

1 
โครงการ/ป 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
โครงการอบรมและรณรงค
ตอตานยาเสพตดิ 
จัดหาน้ํายาตรวจสารเสพติด
ในปสสาวะ 
สงเสริมอาชีพกลุมผูติดยาเสพ
ติด 
สนับสนุนการบําบัดฟนฟูผูติด
สุราและยาเสพติด 
คายเยาวชนตานยาเสพตดิ 
To be number one 
โครงการหมูบานเอาชนะยา
เสพติดอยางยั่งยืนเพ่ือแกไข
ปญหายาเสพติดในครอบครัว 
 
 
 

สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 



   

ห น า  | 123 

 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที ่6
สงเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบรอย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่4 
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
และชุมชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 

5 5 5 5 เสริมสรางความ
เข็มแข็งองคกร
ประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพ
ดานความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รอยละ 
100 ของ
ครัวเรือน/
หมูบาน ที่
ประสบภัย
พิบัติ 
 

โครงการปองกันอุบตัิเหตุ 
อุบัติภัย และสาธารณภัย 
โครงการกอสรางปอมยาม
รักษาความปลอดภัย ประจํา
ตําบล 
โครงการติดตั้งปายจราจร และ
สัญญาณไฟจราจร 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
(cctv) 
โครงการใหความรูประชาชน
ดานไฟฟา 

สํานักปลัด  

การ
ปฏิบัติงาน
ของ อปพร.
ถูกตองและ
รวดเร็ว 

5 5 5 5 การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย อปพร. 
สนับสนุนวัสดุ อปุกรณในการ
ปฏิบัตงิานของ อปพร. 
โครงการจัดตัง้ศูนยประสานงาน
ใหความชวยเหลือและ
ปฏิบัตงิานของ อปพร. 
โครงการฝกซอมแผนปองกันสา
ธารณภัย อปพร. 
โครงการสนับสนุนคาตอบแทน
สําหรับการปฏิบตัิงานของอป
พร. 
โครงการสนับสนุนชวยเหลือ
และบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผูประสบภัยพิบัต ิสาธารณ
ภัย 

สํานักปลัด  

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
ภาพ 

1 1 1 1 การบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวนคร้ังที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดตั้งหอกระจาย
ขาวประจําตําบล 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนคร้ัง
ที่ปรับปรุง 

1 คร้ัง/ป โครงการปรับปรุงซอมแซม
หอกระจายขาว 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนคร้ัง
ที่จัดหา 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดหาหนังสือและที่
อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดตั้งหองสมุด
ประจําตําบล 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร เพ่ือประชาชน และ
ศูนยการเรียนรูของเทศบาล 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการสนับสนุนโครงการ
อินเตอรเน็ต WIFI 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือสราง
สํานักงาน 

สํานักปลัด  

 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
ภาพ 

1 1 1 1  
 

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง 

1 คร้ัง/ป โครงการกอ/ปรังปรุงอาคาร 
สถานที่ ส่ิงแวดลอมสํานักงาน 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
จัดหา 

1 คร้ัง/ป โครงการปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนคร้ัง
เขารับการ
อบรม 

1 คร้ัง/ป โครงการฝกอบรมบุคลากรใน
องคกรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
ภาคปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการใหรางวัลผูที่ชําระ
ภาษีดีเดน 

สํานักปลัด  

1 1 1 1  จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการใหรางวัลผูที่ชําระ
ภาษีดีเดน 

สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
ภาพ 

1 1 1 1 การบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวน
คร้ังทที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดทําและปรับปรุง  
ระบบพัฒนารายไดและแผน
ที่ภาษ ี

สํานักปลัด  

1 1 1 1 จํานวนคร้ัง
ที่ใหรางวัล 

1 คร้ัง/ป โครงการใหรางวัลแก
พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดน 

สํานักปลัด  

  1 1 1 1 จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 

สงเสริมส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหบริการสาธารณะผู
พิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 

สํานักปลัด  

  1 1 1 1 จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 

โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะ 

สํานักปลัด  

  1 1 1 1 จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ตําบลหนองหลม 

สํานักปลัด  

  1 1 1 1 จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการ/ป 

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ปาสุสานตําบลหนองหลม 

สํานักปลัด  

 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
ภาพ 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

การบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนตสามลอ 
โครงการจัดซ้ือมอเตอรไฟฟา
ระบบประปาตาํบล 
โครงการดซ้ือผสมคอนกรีต
พรอมเคร่ืองยนตดีเซล 
โครงการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา 
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย 
โครงการจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง 
โครงการจัดซ้ือรถตูโดยสาร 
โครงการจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง 
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก 
ดีเซล 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
กําลังกาย 
โครงการจัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล 

สํานักปลัด  

 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
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
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1คร้ัง/ป โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก 2บาน 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถาย
เอกสาร 
โครงการจัดซ้ือโตะทาํงาน 
โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน 
โครงการจัดซ้ือโตะรับแขก 
โครงการจัดซ้ือพัดลมผนัง 
โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 
โครงการจัดซ้ือรถจักรยาน 
ยนต 
โครงการจัดซ้ือมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา 
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร 
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุค 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟ UPS 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา
หอยโขงแบบมอเตอรไฟฟา 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับสง
วิทยุชนิดมือถือ 

สํานัปลัด  

 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการ  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ 
ภาพ 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

การบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

1 คร้ัง/ป โครงการจัดอุปกรณซ้ือ
สัญญานจราจร 
โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปด 
CCTV  
โครงการจัดซอมูลี ผามาน
พรอมอุปกรณ 
โครงการจัดซ้ือกลองถาย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
โครงการจัดซ้ือโตะหมูบูชา 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลน
สนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
โครงการจัดซ้ือตูเหล็กชนิด 4 
ล้ินชัก 
โครงการจัดซ้ือหอกระจาย
ขาวดิจิตอล 
โครงการจัดซ้ือรถผสมปูน 
โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซยนต 
โครงการจัดซ้ือเตนท 
โครงการจัดซ้ือนั่งราน 
โครงการจัดซ้ือพัดลม 
โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ 
โครงการจัดซ้ือโทรศัพท 
ดาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 

สํานัปลัด  

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมีประ
สิทธิภา 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

 8 8 8 8 การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
สรางเวทีเรียนรู
และการมีสวน
รวมของประชารัฐ 

จํานวน
หนวยงาน
ไดรับการ
สนับสนุน 

1 
โครงการ/ป 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจํา
หมูบาน 
โครงการอุดหนุนสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยบรหิาร
ราชการทองถ่ิน 
โครงการอุดหนุนจัดงานวันดอก
คําใตงาม(ปกครอง อ.ดอกคําใต) 
โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ(ปกครอง อ.ดอกคําใต) 
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน 
โครงการใหความรู
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 
โครงการจัดเวทีสาธารณะ 
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหาร
เทศบาล ฯลฯ 

สํานักปลัด  

 
 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

 3 3 3 3 พัฒนาสมรรถนะ
ขององคกร และ
บุคลากรเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดี
และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคร้ัง
เขารับ
การศึกษา 

1 คร้ัง/ป โครงการการอบรมศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของพนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ผูบริหาร  
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล  
โครงการอบรมปลูกฝง
จริยธรรม คุณธรรม และ
พัฒนาบุคลิกภาพแกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
เทศบาล 
 
 

สํานักปลัด  
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาตรที่ 4 
สร า ง คุณค า และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที ่5
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดีของ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

ประชาชนมี
สวนรวมเสนอ
แนวทาง
แกปญหาใน
ทองถิ่น 

2 2 2 2 สงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนไดมี
ความรูและ
ความสําคัญของ
แผนและมีสวน
รวมในจัดทําแผน
ชุมชนและแผน
สามป 

จํานวนคร้ัง 
ที่จัด
ประชาคม 

1 คร้ัง/ป โครงการสงเสริมการจัดทํา
แผนและการจัดประชุม
ประชาคม 
โครงการจัดนิทรรศการ การ
ประกวด การฝกอบรมและ
สัมนา 
 

สํานักปลัด  
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สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

สาระสําคัญ 
๑. สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและหลายมิติ ทําใหภูมิ
ทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีกอใหเกิดโอกาส ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เปนความเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหมมากข้ึน ตามลําดับจึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัว 
ในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามดานอื่นๆ ที่ซับซอนข้ึน อาทิ การกอการราย โรคระบาดเครือขายยาเสพติดขามชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รนุแรงข้ึน โดยที่การกอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรม
ขามชาติเปนปญหาที่มีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนข้ึน การเคลื่อนยายอยางเสรี 
ของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรีภายใตกระแสโลกาภิวัตนเขมขน
จะเอื้อใหสามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและชองทางใหมๆ ที่แยบยลมากข้ึน สถานการณและ
แนวโนมดังกลาวบงช้ีวาประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะตองไดรับความรูที่สามารถใชวิจารณญาณไดดีในสถานการณที่ลอแหลม 
และมีความเสี่ยงนอกจากน้ันในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน
ข้ึนอยางตอเน่ืองและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรบัตัวมากข้ึนจากการเคลือ่นยายอยางเสรีและรวดเร็ว
ของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยีและสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยาย
มาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบ
จากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเน่ืองจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก 
ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหน้ีสาธารณะในประเทศ
ตางๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความย่ังยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงตอเน่ืองจากการ
ดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงิน
เฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
นอกจากน้ันการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี 
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ใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวางเชนที่เคยเกิดข้ึนในชวงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังน้ัน ภายใตสถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตาง ๆขยายกําลังการผลิต
เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปขางหนาน้ี จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไข
ดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรบัอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสราง
เพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผลในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยน
ผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกไวและเพื่อคานอิทธิพล 
และบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปน้ันนาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความ
มั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยงโดย
ข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
นโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไข
สําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะ
จะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้ง 
เกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑภายใตเงื่อนไขที่
กดดันใหตองมีความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียวดวยเชนกัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีสวน
สําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง ๆรวมทั้งนํ้ามันซึ่งในชวงที่ผานมาตองเผชิญกับภาวะที่
ปริมาณลดลง ราคาแพงข้ึน และผลักดัน แตสูงข้ึนจากรอยละ ๓.๖ ในชวง ๕ ปหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘)ใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบ 
ตอความมั่นคงทางอาหารของโลกนอกจากน้ัน ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัย 
ของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งน้ีโครงสรางประชากรโลกที่เขาสู
สังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน 
รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ
กลายเปนความเสี่ยงดานการคลังทีส่ําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนน้ันกดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึนในขณะที่ความ
พยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากข้ึนประกอบกับจํานวนประชากรที่
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ 
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึนสําหรับสถานการณและ
สภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการ
พัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับโดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับ
สูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป 
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๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙2 ดอลลาร สรอ. ตอป ฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตรา2 ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล GNI per 
Capita (GDP per Capita อยูที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ.ตอหัวตอป) โดย สศช.ตางประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาอุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และ
บริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพิ่มข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับ จาก
รอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น 
ๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี 
และพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของ
ประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึนนอกจากน้ัน ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในป๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครฐัและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง 
และสรางภูมิคุมกันใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึนมีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่
กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสงู มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ไดมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน สรางความเปนธรรมใหกับกลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผูบริโภค 
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึนแตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนใน
เชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก 
โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไมเพียงพอ 
ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน 
โดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่าตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่าโดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ม
มูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพยีงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชให
เกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามัก
ขาดความตอเน่ือง ประสิทธิภาพตํ่าขาดความ โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปช่ันมี
เปนวงกวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนํ้ายังไมเปน 
ระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัย
ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึด
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทา
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ทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน ทั้งน้ีปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนา 
ประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสงัคมผูสูงอายุอยางสมบรูณ ในระยะเวลา 
๑๕ – ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย 
การลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัย
ยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน นอกจากน้ันปญหาความเหลื่อมล้ําใน
มิติตาง ๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําและที่สําคัญ
เงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือการแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําให
จําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสรางที่เปนจุดออน
และการบริหารจดัการที่ขาดประสทิธิภาพและความโปรงใสดังกลาวจะสงผลใหประเทศไทยย่ิงตองเผชิญกับ
แรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึนเปนโลกไรพรมแดน 
อยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและ
ขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศตาง ๆ เรงผลักดัน
การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบยีบทางการเงิน เปนตน เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัว
และมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกบัการสรางกลไกเชิงรกุใหจุดแข็งของประเทศเปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธ์ิผลได
ในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสยีความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชน 
จะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน 
รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถย่ังยืนไปไดใน
ระยะยาวทั้งน้ีเงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและ
กอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลาน้ีไดน้ัน จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตอยางรอบดาน ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของ
ประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันโดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนาน
ใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัว
ไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
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และสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการปรับเปลี่ยน คานิยมและ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางาน และการเรียนรูซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกาํหนดวิสัยทศันและเปาหมายการพฒันาประเทศและกรอบ
การทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไวดังน้ัน จึง
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและ 
เสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศน้ันเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดานคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และ
ประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางย่ังยืนทั้งน้ีการวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
ขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย 
ของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดม
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมี
บูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกันอยางไรก็ตามในชวง
ที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะ
ยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเน่ือง ถือเปนการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลอืงทรพัยากรของประเทศ ดังน้ัน เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบ
ที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปน
จะตองมี“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก 
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทา
ทายตาง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อ
เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยก 
ระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ใหมของโลกได ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษา 
ความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการ
ยกรางอยูในขณะน้ีน้ันจะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและ
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คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแกการเมือง
ภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรอืเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ทั้งน้ี วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การ 
ดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสงัคมทามกลางพหสุงัคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปน ในยุทธศาสตรชาติฉบับน้ี ไดอธิบายคําวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 
ไวแลวซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแลวมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชนความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

๓. ยุทธศาสตรชาติ 
ในการที่จะบรรลวิุสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคน้ัน จําเปนจะตอง

มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรอืคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ  
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทาให 
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําข้ึน 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน 
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) 
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3 เปาหมาย 
3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายได 

ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มข้ึนเปน 317,051 
บาท  (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของ 

การลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 4.0 ตอป) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 
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3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

3.4 การสรางการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ 

การใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนา 

3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวน 

รวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย 
ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาท
หลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิง
พาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
และรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี 
เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนให
แรงงานและปจจยัการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การ
ผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปน
มาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีด 
ความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบรกิารเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจติอล 
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1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ 
คมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยงพื้นทีเ่ศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย
รถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือ 
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิต
ช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการ 
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิต
สินคาข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จําเปนสาหรับการสรางความมั่นคง
ทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด
ต้ังแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจาก
กิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการ
ทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ 
เช่ือมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับ
การเติบโตของการทองเทีย่วทางทะเล ปรับปรงุแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่วใหครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกาํหนดและจัดทา
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวให
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถ่ินและกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี 
เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให
เขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกสและพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุน
การลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เช่ือมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุน
การลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค 
การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
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ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคา
ระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และ
กิจการเพื่อสังคม 

2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  
โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 
การศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการ 
คัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ 
สรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด 
การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู 

2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมลาและสรางความย่ังยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรปูแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการ
เพื่อสงเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน 
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2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปน
ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสู ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช
ชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิต 

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมอืแรงงานอยางแทจรงิ เรงผลักดันให
การใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี 
เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุน
ทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสราง 
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย 

 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึง 
อยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ 
สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเปนและเหมาะสมตาม 
กลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน  
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมาย
ใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปา
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน 
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4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสราง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน 
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสรมิการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดย
ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอานวยความสะดวก 
ดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 

โดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาค
สวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
เพิ่มพื้นที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดทาฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
กาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของ
คนตางชาติ บริหารจัดการนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนย
ขอมูลทรัพยากรนา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการนํ้าในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมนํ้า และองคกรผูใช
นา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคา
ในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช 
แลว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษี
และคาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศ 
สูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการ
ใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นาเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใชใหมใหมากทีสุ่ด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่
วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน 
สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ย่ังยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน 
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุก
ภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให
ความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ 
สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทา
แผนธุรกิจตอเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางให 

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปด
ประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรรัปช่ันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
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วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา 
“แหลงผลติเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตกรเปนประชาคมอาเซียน” 

 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเลก็
กระทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและ
เช่ือมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สราง 
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรปีระกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 

 
พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปาหมายใหม เพื่อการ
สงออก 

๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยายมูลคา 
การคาชายแดน 

3. สงเสริมแลพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะ ของการอยู
รวมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม 
6. สงเสริมความมั่งคงภายในและตามแนวชายแดน 

 
เปาประสงครวมของจังหวัดพะเยา 

จังหวัดมีพื้นที่ เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 
ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคาการลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความ
มั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข็มแข็งมากข้ึน มีทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคม
อาเซียน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจําป พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สง เส ริมการเกษตรปลอดภัย  และการค า  การลง ทุน เ พ่ือเ พ่ิมขี ด

ความสามารถในการแขงขัน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1.พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรและผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
4. การพัฒนาการคา การลงทุน 

แนวทาง 
 1.สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ 
 2. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย 
 3. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจารพระราชดําริจังหวัดพะเยา (หมูบานตนแบบ
,แนงทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 4. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกตตามแนวทางพระราชดําริ (ปดทองหลังพระ) 
จังหวัดพะเยา 
 5.สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
ปลอดภัย/อินทรีย 
 6. เสริมสรางศักยภาพการรวมกลุมเกษตร/สถาบันเกษตรกร/ผูประกอบการ 
 7. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรกร/เชิงนิเวศ 
 8. การพัฒนาโครงขายสนับสนุนการพัฒนา 
 9.สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร และสงเสริมเสนทางพืชผลทางการเกษตรเพื่อ
เช่ือมโยง 
 10. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย/Otop/SMEs/พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ
แบบบูรณาการ 
 11. สงเสริมความสัมพันธและขยายตลาดการคา การลงทุนในกลุมประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคูคา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ 
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสัมพันธและการตลาด 

แนวทาง 
 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่ม/ทันสมัย/ไดมาตรฐานสากล 
 2. สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
 3. พัฒนาแหลงเชิงประวัติศาสตร แหลงเรียนรูวิถีชุมชน/ชาติพันธุ การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 4. สรางแหลงทองเที่ยวใหม และสงเสริมใหมีกิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวอยูนานและใชจายมาก 
ข้ึน 
 5. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว 
 6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture City 
 7. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีทักษะในดานตางๆ 
 8. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในฤดูตางๆและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
 9. พัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. พัฒนาเมือง 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
5. วางโครงขายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
6. ศึกษาความเหมาะสมและเปนไปไดของโครงการ 

แนวทาง 
 1. ศึกษาออกแบบพรอมวางผังแมบทใหสอดคลองกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
ใหมีความนาอยูปลอดภัยและสงเสริมเศรษฐกิจ ดวยโครงสรางพื้นฐานและสิ่งกอสรางประกอบ 
 2. สํารวจพื้นที่ขาดแคลนนํ้าประปา และเพิ่มระบบผลิตประปาที่ไดมาตรฐาน 
 3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 
2. สรางสังคมเอื้ออาทร ภายใตอัตลักษณ คุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมอาเซียน 
 

แนวทาง 
 1. สงเสริมประชาชนทุกกลุมวัยในการเขาถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 2. สงเสริมการมีอาชีพเพื่อสรางรายไดแกประชาชน 

3. สรางและพัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพเพื่อรองรับบริการทางการแพทย 
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุม GMS และอาเซียน 
5. สงเสริมการบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคเรื้อรัง โรคติดตอ โรคอุบัติใหม-
อุบัติซ้ํา 
6. สงเสริมการพัฒนาและสรางสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ และ 

นานาชาติ  
 7. สงเสริมและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใตการเห็นคุณคาอัตลักษณ ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมพะเยา 
 8. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 9. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาวิชาชีพสูการมีนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่ม 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. สงเสริมการการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพื้นที่สี่เขียวสรางความสมบูรณในทุกพื้นที่ 
2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้าและระบบนิเวศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
4. สงเสริมใหคนอยูกับปาอยางย่ังยืน 
5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

แนวทาง 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพื้นที่สี่เขียวสรางความสมบูรณในทุกพื้นที่ 
  1.1 การฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมสภาพ 
  1.2 การปองกันพื้นที่ปาไมใหถูกบุกรุก 

 1.3 การจัดทําแนวเขตพื้นที่ปาใหชัดเจน 
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 1.4 สงเสริมการปลูกไมยืนตนในทุกพื้นที่ 
2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้า 
 2.1 การสรางฝายตนนํ้าลําธาร 
 2.2 การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 
 2.3 ปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของหนาดิน 
 2.4 นํ้าบาดาลแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า 
 2.5 เฝาระวังพัฒนาแหลงนํ้าสําคัญ 
 2.6 สงเสริมการอนุรักษฟนฟู แหลงนํ้า และทรัพยากรสัตวนํ้าโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 3.1 การบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปา 
 3.2 สงเสริมการจัดการคุณภาพนํ้า 
 3.3 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ 
 3.4 สงเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ต้ังอยูในพื้นที่ปา 
 3.5 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปา 
4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางยังยืน 
 4.1 การสงเสริมปลูกไมยืนตน/สมุนไพร แบบผสมผสานสรางรายไดอยางย่ังยืนเพื่อลด
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 
 4.2 สงเสริมชุมชนใหเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
 5.1 ลดคาใชจายดานพลังงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน 
 5.2 ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
 5.3 สงเสริมการใชพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย(Solar Energy) 
 5.4. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน
ที่มีความตอเน่ืองอยางย่ังยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/การอนุรักษพลังงาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล: นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 
 1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการเสริมสรางการพิทักษ รักษสถาบัน 
 2. ปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติดภายใตกลไกประชารัฐ 
 3. เพิ่มศักยภาพดานความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
แนวทาง 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพิทักษรักษสถาบันหลักของชาติ 
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 2. สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหายาเสพติด 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมาย 
 5.พัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 6. สงเสริมและปองกันโรคติดตอตามแนวชายแดน 
 7. เสริมสรางความมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 8. เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตามชายแดน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอดอกคําใต ประจําป พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 
 

 
วิสัยทัศนอําเภอ : ดอกคําใตงาม  เมืองนาอยู  การเกษตรปลอดภัย  ภายใตประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  สงเสริมการเกษตรปลอดภัย การคา การลงทุน  และการสงเสริมการ
ทองเท่ียวในทองถ่ิน 
เปาประสงค 
         ๑. ประชาชนมีรายไดมีความเปนอยูดีข้ีน 
         ๒. เกษตรปลอดภัยชองทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
         ๓. เพิ่มการคา การลงทุนและการทองเที่ยวในทองถ่ิน 
กลยุทธ 
         พัฒนาศักยภาพเกษตรกร นําไปสูการทําเกษตรปลอดภัย เพื่อการคา การลงทุน การทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูดีกินดีเปาประสงค 
         สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูม ิ
กลยุทธ 
        พัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนใหดีข้ึน และสรางภูมิคุมกันใหกบัเด็กเยาวชนใหมีทกัษะการอยูรวม
สังคมอยางปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓   : พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
เปาประสงค 
         การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชนเพื่อใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสุข การลดตนทุน
การผลิต มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีเสนทางคมนาคม มีนํ้าใชอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ 
กลยุทธ 
        ๑.พัฒนาเมือง 
        ๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
        ๓.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔   : พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 
        ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณสิง่แวดลอมปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกรอน 
กลยุทธ 
       ๑. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวม 
       ๒. สนับสนุนการจัดการดินและนํ้าอยางเปนระบบ เพือ่เพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตปา ชุมชน และเมือง 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบดวย 5 ดานดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การคาและการลงทุน 

2. พัฒนาแหลงนํ้า และบริหารจัดการนํ้า เพื่อประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
4. พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่ม

ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองคความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.  สงเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ทองถ่ิน 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพะเยา 

 “ทองถ่ินเขมแข็ง แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
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4.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.  สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุมเปาหมาย 

 เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง 

6. สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคม
อาเซียน 

7. สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความ 
 ย่ังยืน 

2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ปกปอง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและสรางความปรองดอง 
 สมานฉันทของคนในชาติ 
2.  ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพยสิน 
4.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางานและพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     

 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหลมและแนวทางการพัฒนา   ในชวง 4 ป 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานบริหารจัดการ 

 
พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางรายได และการลงทุน                        
ที่กอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ไดมาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหคน ครอบครัว และ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองนาอยู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอม 
  ภารกิจหลักท่ี  ๔  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
ประชาชนและชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายการพฒันาทองถ่ิน 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหลม 
“ บานเมืองนาอยู    สังคมเขมแข็ง    สิ่งแวดลอมสวยงามอยางย่ังยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษภูมิปญญาทองถ่ิน  เศรษฐกิจดี  ดํารงชีพอยางพอเพียง ” 
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสรางงานที่กอใหเกิดรายได สะดวกรวดเร็ว และมี
สาธารณูปโภคเพียงพอตอความตองการ 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี 
  ๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาล 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหลม 
พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาปรับปรุง แหลงนํ้าการเกษตร 
2. กอสราง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน นํ้าอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟา ประปา 
3. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู  

 4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 

เปาประสงค 
1. เพื่อการบริหารจัดการแหลงนํ้าทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเปนทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูนํ้าหลาก 

3. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานกอสราง
ตางๆ ที่ไดมาตรฐาน 

4. เพื่อปรับปรุงสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

5. เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

6. เพื่อติดต้ัง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 

7. เพื่อบริหารจัดการแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพและมีนํ้าอยาง
เพียงพอ 

9. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน 

10. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 
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ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
1. ลําเหมือง ลําคลอง และทางระบายนํ้าสามารถสงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กอสรางทางระบายนํ้าในฤดูนํ้าหลาก ปองกันนํ้าทวมขัง 

3. เสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

4. เสนทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

6. หมูบานมีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางทั่วถึง 

7. ระบบประปาหมูบานมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีนํ้าสะอาดและมีคุณภาพไวใชอุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหมีสภาพที่ดีข้ึน 

11.  กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง แ ล ะส นับ ส นุ น  ร ะ บ บ 
เศรษฐกิจการทองเที่ยว การคาและการ
ลงทุน 
 

- จํานวนเสนทางที่ไดรับการกอสราง 
- จํานวนเสนทางที่ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
- รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
- จํานวนหมูบานที่ไดรับการติดต้ัง/ซอมแซมไฟฟา

สาธารณะใหใชงานไดดีทุกแหง 

- รอยละของครัวเรือนที่มีนํ้าอุปโภค บริโภคอยาง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 

- จํานวนหมูบานที่ไดรับความเดือดรอน 

- รอยละของครัวเรือนมีนํ้าสะอาด 
2. พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า  
เพื่อประชาชน 

- จํานวนแหลงนํ้าที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟ ู

- จํานวนแหลงนํ้าที่ไดรับการปรับปรุงและกอสราง 

 

3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการ 
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 

- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

4. พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบ
ครบ วง จร  เพื่ อ เ พิ่ มมู ลค าสิ น ค า ทา ง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบ
อาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 

 

- จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

กองชาง เทศบาลตําบลหนองหลม 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหลม 
 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริม และพฒันาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทุนเพื่อการผลิตดานการเกษตร   
2. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนเพื่อ

การเกษตร  
 3. สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

4. สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปองกันโรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
6. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
7. สงเสริมและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
8. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
9. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
10. ใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

 
เปาประสงค 

1. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย 

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

6. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

8. เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 

9. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 

10. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

11. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 

12. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย 

13. เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

14. เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 
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ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
1. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็งข้ึน 

2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

3. แหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เพื่อสงเสริม การฝกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน 

5. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียม 

7. สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน 

8. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 

9. ประชาชน สืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน
และปราชญชาวบานในชุมชนทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

10. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

11. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 

12. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

13. ประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูที่ไดรับความเดือดรอน 

14. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสทุกคน 

15. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

16. พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคน ภาครัฐและเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองค
ความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

- จํานวนครัวเรือนที่จัดทําบัญชีครัวเรือนและใชชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 .  ส ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศ าส น า
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไทย 

- จํ านวนโครงการ/กิจกรรมส ง เสริมอนุรักษ
พระพุทธศาสนา 

- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. การสงเสริมและสรางองคความรู องคการ
ชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพือ่
การพัฒนาทองถ่ิน 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน 

- จํานวนครั้งที่มีการจัดหา 

จํานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแกไขปญหาทางสังคม 

- จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเคราะห 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

6. สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน - จํานวนกลุมที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- จํานวนศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่ ได รับการ
สนับสนุน 

- จํานวน รพ.สต./อสม.ที่ไดรับการจัดสรร 

จํานวนกองทุนดานสุขภาพ 

7.  ส ง เ ส ริมและส นับส นุนระบบการจั ด
สวัสดิการประชาชน กลุมเปาหมาย เพื่อสราง
หลักประกันความ มั่นคง 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหการสงเคราะห/
พัฒนา 

- จํานวนกองทุนที่สนับสนุน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน 

8. สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมี
ทกัษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคม
อาเซียน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- จํานวนประชาชนในหมูบานที่ไดรับความรูในการ
อยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหลม 
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 

ยุทธศาสตรที่ 2 พฒันาสงัคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
 2. สงเสริมการประหยัดพลังงานทนแทนและการใชอยางพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   

เปาประสงค 

1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหย่ังยืนและนาอยู 

2.   เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
1. ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหมีสภาพที่ดีข้ึน 

2. ประชาชนสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชน อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ประชาชนประหยัดพลังงานและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความ
ย่ังยืน 

- รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ครัวเรือนที่ไดรับการกําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ 

- จํานวนกลุมที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหลม 

 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
ยุทธศาสตรที่ 3 บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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ห น า  | 61 

ยุทธศาสตรที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย  
 

พันธกิจ 
1.สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆในพืน้ที ่
3.  การปองกันปราบปรามและบําบัดยาเสพติด  
 

เปาประสงค 
1. สงเสริมการมีสวนรวมในการปกปองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2. สงเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 

3. เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ตวัช้ีวดัระดับเป้าประสงค์         

 1.  ประชาชนปกปองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
 2.  ประชาชนมีความสามัคคีและปรองดอง      
 3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย     
 4.  กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 
 5.  กลุมเปาหมายไดรับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. ปกปอง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย และเสริมสรางความปรองดอง 
สมานฉันทของคนในชาติ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปกปอง 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
พระมหากษัตริย 

- หมูบาน ชุมชน มีความสมานฉันทและความสามัคคี 
- จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 

2. ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายใน 
และตามชายแดน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

3. เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและ ลด
อุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล 

- จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 

4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- รอยละของประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย 

- รอยละของหมูบานเส่ียงภัยไดรับการสงเสริมการ
ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหลม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 

ยุทธศาสตรที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
1. สงเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา โปรงใส การมีสวนรวม 

และรับผิดชอบ)  
2. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาในทองถ่ิน 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. การบริหารจัดการองคกร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
- จํานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ 
- จํานวนครั้งที่ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี 
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- จํานวนครั้งที่ มีการเสริมสรางและปรับปรุงการ

บริหารงาน 
- จํานวนเทศบัญญัติตําบล ที่ออกบังคับใช  

2. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรู 
และการมีสวนรวมของประชารัฐ 

- จํานวนประชาชนที่ไดเขามามีสวนรวม 
- จํานวนหมูบานที่ไดรับขอมูลขาวสาร 
- จํานวนหมูบานที่เขารวมกิจกรรม 
- จํานวนครั้งที่มีการจัดทําประชาคม 

3. พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อ 
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
- จํานวนครั้งที่เขารับการอบรม 
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากําลัง 

4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
    3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 

ก. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน และการใหบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลหนอง

หลม ยังคงเปนปญหาหลักตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานก็คือดานงบประมาณดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองหลมซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาํเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองบริหารงบประมาณทีม่ีอยูอยางจํากัดแกปญหาโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมอยาง
ที่สุดสวนอีกปญหาที่สําคัญและจําเปนจะตองวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปญหาในอนาคตซึ่งปญหาผังเมืองน้ี
ในเมืองใหญๆหรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามากเพราะไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตสําหรับเทศบาลตําบลหนองหลมตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม
ประสบปญหาหรือประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

1. เสนทางคมนาคม สวนใหญเสนทางคมนาคมภายในหมูบานมีสภาพเปนถนนลูกรัง 
ทําใหเกิดละอองฝุนหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเปนหลุมเปนบอ จนเปนเหตุใหเด็กนักเรียน และ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา ไดรับความเดือดรอน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผานไปมามากพอสมควร 

2. ทางระบายนํ้าลําคลอง บางแหงยังมีสภาพแคบและต้ืนเขิน ลําเหมืองสงนํ้ามี
วัชพืชปกคลุม ทอระบายนํ้ายังถูกนํ้ากัดเซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป และบางแหงทอระบายนํ้าเล็ก
ทําใหการระบายนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลากไมทันทําใหเกิดปญหานํ้าทวมขัง 

3. ไฟฟาและแสงสวาง ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม ประชาชนบางหลังคาเรือน
ยังไมมีระบบไฟฟา เพราะอยูหางจากชุมชนมาก เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร ลักษณะของ
การอยูรวมกันยังไมหนาแนน เปนบริเวณกลางทุงนา 

4. ระบบประปาหมูบาน มีระบบประปาทุกหมูบานการผลิตนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค
เพียงพอตอความตองการของประชาชน แตระบบประปาบางหมูบานกอสรางมานานหลายปทําใหถังลูก

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหลม 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบรหิารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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บอลเก็บนํ้าประปาเปนสนิม พุพัง ทําใหตองซอมแซมบอยครั้งจนทําใหระบบประปาเกิดความเสียหาย 
ชํารุด พัง ตองทําการซอมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไมเพียงพอ และนํ้าประปายังมี
หินปูนผสมเปนจํานวนมาก 

5. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรสวนใหญอาศัยนํ้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาป 
บางครั้งเกิดปญหาภัยแลงทําใหนํ้าไมเพียงพอตอการทํานา เกษตรกรแกไขปญหาโดยการขุดสระนํ้าในพื้นที่นา
ของตนเองทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต ไมมีอางเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง ลําคลองไมสามารถเก็บกักนํ้าไวได หนาแลง
บริเวณลําคลองจะแหงขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปจจุบันสวนใหญชาวบาน
จะใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสาร และการสงสิ่งของใชไปรษณียอนุญาต หมูที่ 2 บริการรับสง
ไปรษณียถึงบาน สวนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอรเน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลตําบลหนองหลม แตใน
ภายในหมูบานสวนใหญจะติดไวใหลูกหลานตนเองที่กําลังเรียนหนังสือไดใชเฉพาะครัวเรือนกับการบริการ
ของ TOT เปนตน  

การคาดการณแนวโนมในอนาคต  
 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพื้นที่ เขตติดตอกับตําบล
ขางเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อ
ดําเนินการของบสนับสนุนจากหนวยงายที่เกี่ยวของ 
 ความตองการของประชาชน 

1.  กอสราง  ปรับปรุง เสนทางการคมนาคมใหสะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุก

หมูบาน 

๒. กอสรางทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ 
๔. กอสรางฝายนํ้าลน ขุดลอกคลอง สระเก็บพักนํ้า 
๕. จัดหาแหลงกักเก็บนํ้า และจัดหาเครื่องกรองนํ้าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
๖. สนับสนุนปจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแกประชาชน 
๘. สรางตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดใหมีการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๑๓. จัดการเผยแพรความรูใหเห็นถึงโทษของการใชสารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนใหมีกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  ข. ดานเศรษฐกิจ 
 ปญหา 

ในดานเศรษฐกิจน้ันเทศบาลตําบลหนองหลม ยังตองพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ 
เกษตรกรรมเปนสวนใหญสวนอาชีพอื่นเชนคาขายธุรกิจรับเหมาขาราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเปนสวนนอย
เมื่อเทียบการทํานา ทําไร เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลตําบลหนองหลมยังไมมีจุดขายทางดาน
เศรษฐกิจไมมีพืชเศรษฐกิจที่เดนชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังน้ันจึงเปนปญหาสําคัญที่จะตองคิด
ตอไปวาทําอยางไรจึงจะทําใหเศรษฐกิจภายในชุมชนสรางจุดขายออกมาใหเห็นเพื่อเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ
ใหนาลงทุนในดานอื่นๆสรางรายไดใหประชาชนมากข้ึน 

 ในดานศักยภาพในการบริหารงานการแกปญหาของเทศบาลตําบลหนองหลม ยังตอง 
อาศัยงบประมาณในการแกไขจัดการปญหาตางๆเชนปญหาโครงสรางพื้นฐานปญหาดานสังคม ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องนํ้าปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปญหาเศรษฐกิจ ปญหาไมมีแหลงจางงาน
ภายในชุมชนปญหาประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯซึ่งปญหาที่กลาวมา ถือเปนปญหา
เรงดวนบางปญหาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นพรอมทั้งยังตองอาศัย
งบประมาณที่มีอยูที่คอนขางจะจํากัดเพื่อบริการจัดการปญหาใหเกิดประโยชนเปนฐานในดานเศรษฐกิจ
กระตุนการใชจายการลงทุนภายในทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองหลม  ใหขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย ประชาชนสวนใหญ 
ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม มีอาชีพหลัก คือ การทํานา ทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตวรองลงมาเปนอาชีพ
รับจาง ขอบเขตและปริมาณของปญหา หรือกลุมเปาหมาย ก็ยังเปนกลุมเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ฉะน้ัน 
อาจรวมกลุมผูมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู ความเขาใจ ในทุกๆ ดาน  

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต ภาคการเกษตร เปนสิ่งสําคัญย่ิงที่จะตอง 
ดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหลม เล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมาก การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเนนหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู ใหกับเกษตรกร 
เปนนโยบายที่ตองดําเนินการในอนาคตอยางแนนอน 
 ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม ตองการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
และตองการความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จําหนายสินคาที่มั่นคงถาวร ลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุขาวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความช้ืน กอนที่จะ
จําหนาย เพิ่มมูลคาสินคา เพราะลดปญหาการกดราคาผลผลิต เชน ขาวเปลือก เปนตน และลดตนทุนการ
ผลิตไมตองซื้อพันธุขาวในการทํานาในฤดูตอไป 
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  ค. ดานสังคม 
 ปญหา 
 สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตําบลหนองหลม ยังเปนสังคมชนบท   กรรมวิธีทางดาน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเปนสังคมระบบอุปถัมภแมจะมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึนแต
ประชาชนก็ยังไมใชสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหการบรหิารงานเปนไปตามเจตนารมย
ของรัฐธรรมนูญและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

สําหรับปญหาที่นาจะมีผลกระทบตอเทศบาลตําบลหนองหลม  ดังน้ี 
1. ปญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปญหาการอพยพแรงงานในฤดูแลงทําใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย 
3. ปญหาสวัสดิการของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส 
4. ปญหาฝนแลงและไมมีแหลงกักเก็บนํ้า 
5. ปญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปญหานํ้าทวมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่สําหรับการเลนกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ปญหาดานสังคมที่กลาวมาทั้งหมดจะตองมีการประชาคมหมูบานเพื่อหาแนว

ทางแกไขและปองกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

1. เน่ืองจากประชาชนสวนใหญไดรับสารอาหารที่มีประโยชน ปลอดสารพิษ จึงทํา
ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม มีอายุยืนยาว เปนพิเศษ ฉะน้ัน จึงเปนเหตุใหจํานวนผูสูงอายุ
เพิ่มมากข้ึน แตกลับไมมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุ สามารถใชเวลาวางในการมีชีวิตอยูน้ันเกิดประโยชน
อยางสูงสุด  

2. ในเขตพื้นที่ของในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม สวนใหญมี อากาศรอนช้ืน 
เหมาะแกการเกิดโรคไขเลือดออก ในแตละป สถิติการเกิดโรคไขเลือดออกมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมขาดการปลูกจิตสํานึกใน
ดานรักบานเกิด รักในอาชีพของพอแม ประชาชนในพื้นที่สวนใหญ อายุระหวาง 18-35 ป อยูนอกพื้นที่ 
ไปศึกษาเลาเรียน หรือไปทํางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทําการเกษตรมีมากมาย แตขาดแรงงานที่สําคัญในการสาน
ตอ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันวา “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปญหาดานยาเสพติด เปนปญหาที่รัฐบาลไดกําหนดใหเปน วาระแหงชาติ แต
ปญหาน้ีกลับไมลดนอยลงเลยเพราะกลุมเสี่ยงสวนใหญ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูบาน การปกปด
ปญหาหรือไมมีขอมูลที่เปนจริง จึงยากแกการแกไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปญหาในขอที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมไมมีพื้นที่ใน 
การเลนกีฬาหรือนันทนาการที่ไดมาตรฐาน ขาดอุปกรณกีฬาที่กลุมเสี่ยงในการติดสารเสพติดตองการอยาง
แทจริง หรือขาดพื้นที่ในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปญหาน้ีตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการ
แกไข มิฉะน้ัน จากปญหาผูติดยาเสพติด ก็จะมีปญหาอาชญากรรมตามมาอีกดวย 

 
 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

 



   
ห น า  | 68 

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต เทศบาลตําบลหนองหลม จะดําเนินการสงเสริม 
และสนับสนุนทั้งทางดานสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมใหความรู ความเขาใจ และจัดใหมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเปนตัวแทนของเทศบาลตําบลหนองหลมคอยดูแลสอดสองปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของ
ตนเองและประสานมายังเทศบาลตําบลหนองหลมเพื่อใหความชวยเหลือ และจัดใหมีโครงการดาน
สาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง สวนในดานการลดปญหาตางๆ ในเด็กและเยาวชน 
สิ่งสําคัญการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชวยไดดีและลงทุนนอย เชน การ
ปลูกฝงในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของหมูบาน/ชุมชน ใหเด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถ่ินที่อยู 
บานเกิด อาชีพด้ังเดิม สวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุมน้ีไดรับรูถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทาง
โลก และทางธรรม ก็สามารถลดปญหาลงได และการสงเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการสงเสริม
โดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสรางความตระหนักและ
เทศบาลตําบลหนองหลม ไดสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดําเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ดานสถานที่พักผอนหยอนใจและนันทนาการเทศบาลตําบลหนองหลม ไดสงเสริม
กีฬาในชุมชนโดยจัดสรางสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและแขงขัน หรือมี
การสงตัวแทนใหเปนนักกีฬาระดับหมูบาน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เปนทางเลือกที่ดี สวนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลม จัดสงเสริมการปลูกตนไมในชุมชนและที่สาธารณะตาง  ๆ การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน ลดมลภาวะโลกรอน ทุกอยางเปนสิ่งจําเปนที่เทศบาลตําบล
หนองหลม ตองดําเนินการและคาดการณไวในอนาคต 
 ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง เด็ก  
เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหอยูในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของทองถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสานตอ
อาชีพเกษตรกรรมอยางภาคภูมิใจ และสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่เลนกฬีาออกกาํลังกายและนันทนาการ
อยางเพียงพอและใชพื้นที่สาธารณะประโยชนหรือพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ง.  ดานการเมือง - การบริหาร 

ปญหาดานการเมืองและการบริหารน้ันถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานใน 
ทองถ่ินโดยเฉพาะปญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเปนการทําลายระบบการเลือกต้ังซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานตางๆ
ตามมามากมายในอนาคตปญหาดานการเมืองการบริหารสามารถแยกเปนขอๆดังน้ี 

1. ปญหาประชาชนขาดความรูในดานการเมือง การบริหาร 
2. ปญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหลมมีความลาชา 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการมีสวนรวมทางการเมืองการ 

บริหารอยางจริงจัง   
4. การสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสวนของการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลหนอง

หลม ไมเพียงพอตอการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและไมทันสมัย 

จากทั้งหมดที่กลาวมาถือเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงทีป่ระชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีสวนรวมทางการ
เมืองการบริหารของทองถ่ินเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเปนไปตามความตองการของ
ทองถ่ิน 
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 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม บางสวนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือรน ในการที่จะรวมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เชน การประชาสังคม การเขารวม
ประชุม อบรม หรือการใหความรู ในเรื่องตางๆสาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ชวงระหวางระยะเวลาในการทํานา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางสวนไมไดอยูในพื้นที่ ดาน
การมีสวนรวมของประชาชนบกพรอง ทําใหไมทราบความตองการของประชาชนอยางแทจริง และการ
บริหารงานไมบรรลวัุตถุประสงค สวนในดานของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบล
หนองหลมบางสวนไมยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการทํางานและขาด
ประสิทธิภาพ อาจเน่ืองมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน เงิน คน หรือสวนอื่น ขาดการสงเสริม
พัฒนาดานพื้นฐานของการทํางาน  ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของเทศบาลตําบลหนองหลม มีไม
เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณในการจัดหามีจาํกัด รายไดของเทศบาลตําบลหนองหลมมีนอยซึ่งไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ  รายไดของเทศบาลตําบลหนองหลมสวนใหญเปนรายไดที่สวนกลาง
จัดสรรให รายไดจากการจัดเก็บเองมีนอยเน่ืองจากพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหลมเปนพื้นที่เกษตรกรรม ไม
มีแหลงเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลหนองหลม 
     การคาดการณแนวโนมในอนาคต  เทศบาลตําบลหนองหลม จัดใหมีการ
ประชาสัมพันธ  เผยแพร  และสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใชสื่อตาง ๆ 
ของเทศบาลตําบลหนองหลม จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมูบาน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
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 ต้ั ง ก ลุ ม ตั ว แ ท น ข อ ง ชุ ม ช น / ห มู บ า น  ใ น ด า น 
ตาง ๆ สวนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองหลมจัดใหมีการสงเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดย
การสงอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  สรางแรงจูงใจใหกับ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
แทจริง สวนดานการพัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี การตอ
ใบอนุญาตตางๆ และการปฏิบัติตามขอบัญญัติ การปรับปรุงดานแผนที่ภาษีใหสามารถจัดเก็บไดอยางทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เรงรัดการจัดเก็บใหครบถวนตามกําหนดเวลา อีกทั้งออกขอบัญญัติ
เพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บใหทันตอสถานการณปจจุบันและเพียงพอตอการดําเนินการ   
  ความตองการของประชาชน 

1. สรางความตระหนัก ใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีสวนรวมใน 
ดานการเมือง การบริหารของเทศบาลตําบลหนองหลม และสนใจที่จะมีสวนรวมกจิกรรมทางเทศบาลตําบล
หนองหลมจัดข้ึน 

2. ผูบริหาร บุคลากร ของเทศบาลตําบลหนองหลม ไดรับการพัฒนาสามารถ   
ปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. เทศบาลตําบลหนองหลมสามารถจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และครบถวนเปน
ธรรม เพื่อมีรายไดใหเพียงพอตอการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ มีการสงเสริมและ
สนับสนุนกลุมสรางอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อกอใหเกิดการสรางงานและกระจายรายได 
อยางย่ังยืน 
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  จ.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมถือวาไมแตกตาง

จากสภาพทั่วไปไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แหลงนํ้าถือวามีความใกลเคียงกันมากดาน
สิ่งแวดลอมโดยรวมภายในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมถือเปนปญหาสําคัญเชนปญหาการจัดเก็บขยะ
ปญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผอนเพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกายและเพื่อเปนปอดชุมชนซึ่ง
ปญหาดานสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมถือวาไมรุนแรงมากนักเพราะสภาพความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนไปอยางคอยเปนคอยไปและการขยายตัวของชุมชนไมมากทําใหปญหา
ดานตางๆไมรุนแรงปริมาณขยะในแตละวันก็ไมมากนักเปนปญหาขยะของครัวเรือนดังน้ันปญหาที่นาจะ
เรงดวนก็นาจะเปนการปรับปรุงสวนสุขภาพเทาที่มีอยูใหเปนสถานที่พักผอนและเปนปอดอยางแทจริง
ภายในชุมชนสําคัญๆของเขตเทศบาลตําบลหนองหลมในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

เน่ืองจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหลมมีพื้นทีเ่ปนแหลงเกษตรกรรม การ
ปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทําลาย
ศัตรูพืช จนทําใหระบบนิเวศน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลาย ประชาชนยังไมเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
 เทศบาลตําบลหนองหลม จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลตําบลหนอง

หลม เพื่อสรางพื้นที่สีเขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน และใชพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอม
สงเสริมและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพ ลดปญหาสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว 
จัดโครงการ/กิจกรรม ใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหประชาชนหวงแหน 
 ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนตองการ มคีวามรูในการดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางถูกตอง และมีเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ สรางจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ  ปองกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ  (SWOT)  ของเทศบาลตําบลหนองหลม 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

เทศบาลตําบลหนองหลม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 มีคําสั่งแบงโครงสรางของเทศบาลหนอง
หลมชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาที่ตาม
ภารกิ จ  และ สามารถ เปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือ
ถายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไมเพียงพอตอ
การบริหารงาน 

W2 ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอเทศบาลตําบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนแตเทศบาลตอบสนองไดนอย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดทําแผน การทํางาน รวมกับหนวยงาน 
หรือสวนราชการอื่น 

S3 มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการ
บริหารงานตามลําดับช้ัน 

W3 คนในทองถ่ินมีปญหาหน้ีสินอันเกี่ยวเน่ืองกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ห รื อ ก า ร ดํ า ร ง
ชีวิตประจําวันในอัตราสูง S4 ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเอง

ภายใตกรอบของกฎหมาย W4 พื้นที่ตําบลไมมีรถโดยสารประจําทางสัญจร
ผานทําใหการเดินทางไมสะดวก สวนใหญ
ประชาชนจะใชรถสวนตัว 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของ
ตนเองซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในตําบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําให

ทํ า ใหก ารปฏิบั ติของบุ คลากร ไมทันต อ
เหตุการณ S6 สภาเทศบาลตําบลสามารถออกขอบัญญัติ

ไดเอง ภายใตกรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีนอย ทําใหตองรับผิดชอบงาน
หลายอยาง เกิดการทํางานไมมีความตอเน่ือง 
และประสบการณในการทํางานนอย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม

ภารกิจและกําลังงบประมาณ 

S8 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจ
ปญหาความเดือดรอน และความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 

W7 ขาดแคลนนํ้าใชอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง 

W8 การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S9 มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของ
ตนเอง ทําใหคลองตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 
และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการ
บริหาร และดูแลอยางทั่วถึง 

W11 ปญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

S12 เ ป นห น ว ย ง านที่ มี ค ว า ม ใกล ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

W12 งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนยังครอบคลุม
ไมไดเพียงพอ 

S13 สภาพของพื้น ดิน มี คุณภาพคอนข าง
สมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด 

W13 ระบบขอมูลไมเปนปจจุบัน หรือไมครบถวน
ครอบคลุมในทุกดาน 

S14 กลุมองคกรภาคประชาชนที่เขมแข็ง และมี
การทํางานในระบบของเครือขาย 

W14 ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

S15 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
อยางตอเน่ือง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

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

S17 ผู นํ า ผูบริหาร  ส นับสนุนแนวคิดและ
กํ า ห นดนโ ยบ ายกา ร พัฒ นา ในด า น
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทํ า
การเกษตร ตองอาศัยแหลงนํ้าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไมเพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

  

 

  

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

 



   
ห น า  | 73 

 

โอกาส (Opportunity) ภยัคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่ม
มากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 

T1 อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ 
บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 

O2 แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากข้ึน 
ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการ
จัดเก็บรายไดเองของเทศบาล 

T2 การใหความอิสระเทศบาลจากสวนกลางยัง
ไม เ ต็มที่  ยั ง ต อ งอ ยู ภ าย ใต ก า รกํ ากั บ 
ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบาน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอ
กับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการ
บริหารงานของเทศบาล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหน้ีสิน ขาดทุน 

คุณภาพตํ่าผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมี
ราคาตกตํ่า 

O5 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความ
สะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากข้ึน T5 นํ้ามันมีราคาแพงอยางตอเน่ือง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิด
เห็นนอย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เน่ืองจาก
แหลงงานรองรับไมเพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอม
ใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตําบล 

T7 ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ใหได รับการ ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ต้ังแต เด็กกอน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการ
เรียนรูนอกระบบ ซึ้ งมีความพรอม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเ น่ืองจากพื้นที่ของตําบลมี
ลักษณะแหลงตนนํ้า ฤดูฝนมีนํ้าทวม ฤดูแลง
มีภัยแลงขาดนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โรงพยาบาลส ง เสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึง
การใหบริการฟรใีนเรือ่งรับสงผูปวยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทยนัด 

T9 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาล  
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โอกาส (Opportunity) ภยัคุกคาม (Threat) 

O10 การแกไขปญหาความยากจนและปญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอําเภอสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของเทศบาล 

T10 ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมงีาน/หนาที่
เพิ่มข้ึนแตไมมีบุคลากรมารองรับ 

T11 ส ภ า ว ก า ร ณ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

O11 นําขอมูลจาการจัดทํ า เวทีประชาคม  
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวน
รวมในการพัฒนาพื้นที่ และไมใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันใชสันติวิธีเปน
แนวทางในการแกไขปญหา 

T13 ขาดความรู ความเขาใจเรื่ องประชาคม

อาเซียน 

O13 มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับ
ทองถ่ินทําใหการบริหารจัดการมีความ
ตอเน่ือง 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลน้ัน  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่
เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยงัไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกล่ินเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายนํ้า - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกล่ินเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเม่ือตองเปนที่สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

5) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาํเนินงานไดเอง 

6) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา 

8) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

9) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ขึ้น 

10) ในเขตเทศบาลมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวไมไดรับการพัฒนา 

- การทองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล -ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคติดตอตอ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุมเส่ียง
และผูปวย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพ่ิมมากขึ้น 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไดถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหมั่งคงแข็งแรง  
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร 
- การอุปโภค-บริโภค 
- สังคมในชุมชน 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าที่ยังไม
สะอาดและมีส่ิงเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าที่ไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคนํ้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

8) การศึกษาส่ือการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

9) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี 

10) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส ส่ิงลามก  บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี 

11) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

- ผูพิการในเขต
เทศบาล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๑2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถิ่น ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 

 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

 



   
ห น า  | 78 

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3.ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1) มีปญหาเรื่องขยะและนํ้า
เสียเพิ่มมากขึ้น 

- ส่ิงแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล 

- ปญหาขยะและนํ้า
เสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และนํ้าเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน มีการคัดแยก
เพื่อลดปริมาณขยะ 

2) ปญหาการตัดไมทําลาย
ปา 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

-ปองกันการบุกรุก
พื้นที่ทํากินและใหมี
การสงเสริมการปลูก
ปา 

๔. ดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๔. ดานบริหารจัดการ 1) การบริหารภาครัฐตอง
เรงรัดพัฒนาใหตอบสนอง
การใหบริการ 

-การใหบริการในดานการ
อนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึง
ตองมีคูมือภาษาอังกฤษ 
จีน เปนตน เพื่อส่ือสาร
กับชาวตางชาติที่ตองการ
ทํานิติกรรมตางๆซ่ึง
เก่ียวกับรัฐ 

- ชาวตางชาติที่
ตองการทํานิติกรรม
ตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ 

-เจาหนาที่ภาครัฐ

จําตองพัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษใหอยูใน

ระดับที่ส่ือสารกับ

ผูใชบริการที่เปน

ชาวตางชาติ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร 
         ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
แบบ ยท.01 
 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหลม พ.ศ. 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพฒันา 
ของเทศบาลตําบลหนองหลม 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

 

ยุทธศาสตร
ด านความ
ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
ส ร า ง
ความสามา

รถในการ
แขงขัน 
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
แ ล ะ
เสริมสรา ง
ศั ก ย ภ า พ
คน 

 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
สรางโอกาส
ความเสมอ
ภ า ค แ ล ะ
เ ท า เ ที ย ม
กั น ท า ง
สังคม 
 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
ส ร า ง ก า ร
เ ติ บ โ ต บน
คุ ณ ภ า พ
ชี วิต ที่ เ ป น
มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระ บบการ
บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร
ดานความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
ตางประเท
ศ ประเทศ
เพื่ อนบ าน 
และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร
ก า ร ส ร า ง
ค ว า ม
เขมแข็งทาง
เ ศ ร ษฐ กิ จ
และแขงขัน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ภ า ค เ มื อ ง 
แ ล ะ พื้ น ที่
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร
ก า ร
เสริมสรา ง
และพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ
ทุนมนุษย 
 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
เ พิ่ ม
ประสิทธิภา
พและธร ร
มาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร
ก า ร ส ร า ง
ค วา ม เ ป น
ธ ร ร ม ล ด
ค ว า ม
เ ห ล่ื อม ลํ้ า
ในสังคม 
 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
เ ติ บ โ ต ที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม
เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร
ด า น
วิทยาศาสตร 
เ ท ค โ น โ ล ยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร
ด า น ก า ร
พั ฒ น า
โครงสร า ง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล

ตําบลหนอง 
หลม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

รักษาความ
ม่ันคงและ
ความสงบ
เรียบรอย 

 

  

 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 

สงเสริมการ
บริหารจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรที ่1 

พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที ่2  

พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที ่3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที ่4 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ

เรียบรอย 

ยุทธศาสตรที ่5  
สงเสริมการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
เขตจังหวดั

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวดั

พะเยา 

ยุทธศาตรที่ 1 

ส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภยัและการคา้ 

การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารค

ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ยุทธศาตรที่ 4 
สรางคุณคาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน 

ยุทธศาตรที่ 5 
พั ฒ น า แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
อยางย่ังยืน 

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

ยุทธศาตรที่ 2 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการทอง
เทียวเชิงอนุรักษ
เรียนรู วิถีชุมชน
ใ น แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สรางสรรค 

ยุทธศาตรที่ 3 
พั ฒ น า
โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐาน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

1 .ส ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนาก ารผ ลิ ต
สิ น ค า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย/อินทรีย
วิ ส า ห กิ จ / SMEs 
ใชเทคโนโลยีและ
น วัต กร รม แบ บ
บรณาการ 
 

2. ส งเ สริมและ
พัฒนาการแปรรูป
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น / มี
น วัตกร รม  เ พื่ อ
เพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย 

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

4 .  ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นท่ี ประยุกต
ต า ม แ น ว ท า ง
พระราชดําริ (ปด
ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ ) 
จังหวัดพะเยา 
 

5 .ส ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนาการแปรรูป
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น / มี
น วัตกร รม  เ พื่ อ
เพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร ปลอดภัย/
อินทรีย 
 

6. เสริมสรางศักยภาพการรวมกลุมเกษตร/สถาบัน
เกษตรกร/ผูประกอบการ 

7. การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรกร/เชิงนิเวศ 
 

8. การพัฒนาโครงขายสนับสนุนการพัฒนา 9.สงเสริมการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร และ
สงเสริมเสนทางพืชผลทางการเกษตรเพื่อเชื่อมโยง 
 

10. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย/Otop/SMEs/พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ
แบบบูรณาการ 
 

11. สงเสริมความสัมพันธและขยายตลาดการคา 
การลงทุนในกลุมประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคูคา 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สงเสริม เกษตรปลอดภัย และการคา 

การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ 
เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

1. พัฒนาแหล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห มี
มู ล ค า เ พิ่ ม /
ทั น ส มั ย / ไ ด
มาตรฐานสากล 

2. สงเสริมความ
รวมมื อดานการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว กั บ
ประเทศเพื่อนบาน 

3. พัฒนาแหล ง
เชิงประวัติศาสตร 
แหล ง เ รียน รู วิ ถี
ชุมชน/ชาติพัน ธุ 
การทองเท่ียวเชิง
เกษตร 

4 .  ส ร า ง แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห ม 
และส งเสริมใหมี
กิจกรรม เพื่ อ ให
นักทอง เ ท่ียวอยู
นานและ ใช จ าย
มากขึ้น 
 

5. เพิ่มสิ่งอํานวย
ความสะดวกใน
การเดินทางไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียว 

6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture 
City 
 

7. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีทักษะใน
ดานตางๆ 

8. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในฤดูตางๆและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

9. พัฒนาศูนยบริการนักทองเท่ียว 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองหลม 

๑.๑ การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน

ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร

ทองเท่ียวการคาและการ

ลงทุน 

๑.๓ พัฒนาสนับสนุนและ
บริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
กิจกรรมการทองเ ท่ียวอยาง
ยั่งยืน 

1. ศึกษาออกแบบพรอมวางผังแมบทใหสอดคลองกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมือง
ชายแดน ใหมีความนาอยูปลอดภัยและสงเสริมเศรษฐกิจ ดวยโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

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

2. สํารวจพื้นท่ีขาดแคลนน้ําประปา และเพิ่มระบบผลติประปาท่ีไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

1.1  พัฒนา โค รงสร า ง

พื้นฐาน  เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน

ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร

ทองเท่ียวและการลงทุน 

1.2พัฒนาแหลงน้ํา

และบริหารจัดการ

น้ําเพื่อประชาชน 

1.3พัฒนา สนับสนุน 

และบ ริ ห าร จัดกา ร

แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กิจกรรมการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 

1.4พัฒนา ความรู ระบบการผลิตแบบ

ครบวงจร  เพื่อเพิ่มมูลคา สินคาทาง

การ เ กษตรและ เพิ่ ม ศั กยภาพการ

ประกอบอาชีพ รวมท้ังดานการตลาด

อยางมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  การพัฒนาแหลงน้ําและ
บริหารจัดการน้ําเพื่อ
ประชาชน 

๑.๔  การพัฒนาองคความรู 
ระบบการผลิตแบบครบวงจร
เพื่อเพิ่มมลูคาสนิคาทาง
การเกษตรและเพิม่ศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพรวมท้ัง
ดานการตลาดอยางมคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาเมืองและโครงสราง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 
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โครงการ/กิจกรรม  
 

1.  โครงการปรับปรงุและกอสรางเสนทางภายในตําบล  (ประกอบดวยการซอมแซม ปรับปรุง  
บํารุงรักษา กอสรางถนน คสล. และถนนลาดยาง) 

2.  โครงการปรับปรุงและกอสรางแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบดวยกิจกรรม 
     การปรับปรุงและกอสรางแหลงนํ้าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายนํ้าตางๆ) 
3.  โครงการกอสราง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.  โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพและฝกทักษะอาชีพใหกับประชาชนภายในตําบลเชนกลุม 
     ตัดเย็บเสื้อผา กลุมจักสาน กลุมเย็บกระเปา ฯลฯ 
5.  โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมเกษตรกร ทํานา เลี้ยงสัตวปลูกผักปลอดสารพิษ 
6.  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบลหนองหลม 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองหลม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒.๓  การสงเสริม
แ ล ะ ส ร า ง อ ง ค
ความรู  องคการ
ชุมชนหรื อภา ค
ปร ะช า ช น ใ ห มี
ความเขมแข็งเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน 

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

๒.๗  สงเสริมและ
สนับสนุนระบบการ
จั ด ส วั ส ดิ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น 
กลุมเปาหมาย เพื่อ
สรางหลักประกัน
ความ มั่นคง 

2 . 8  ส ง เ ส ริ ม
บุ ค ล าก ร ภา ค รั ฐ 
ป ร ะ ช า ช น  ใ ห มี
ทักษะชีวิต ภายใต
การอยู ร วม กันใน
ประชาคมอาเซียน   

2.4 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

2.5 สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชน กลุมเปาหมาย 
เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง 

2.6 สงเสริมบุคลากรภาครฐั ประชาชน 
ใหมีทักษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

๒.๔  ส ง เส ริ ม
สนับสนุนการ
จัดการศึ กษ า
ทุกระดับ เพื่ อ
พั ฒ น า
ประชาชน ใ น
ชุ ม ช น แ ล ะ

่  

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

๒ .๒  ส ง เ ส ริ ม
อ นุ รั ก ษ ทํ า นุ
บํ า รุ ง ศ า ส น า
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคม และสราง
องคความรูให ชุมชนมี
ภู มิต านทานกํ าหนด
วาะรการพัฒนาเพื่อให
เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสราง
องคความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนด
วาระการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

2.3 สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
ประชาชนในชุมชนและทองถิ่น 
 

2.7 สงเสริมและพัฒนา
สุขภาวะในชุมชน 

1 .  ส ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุม
วัยในการ เขาถึ ง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. สงเสริมการมี
อาชี พ เ พื่ อส ร า ง
ร า ย ไ ด แ ก
ประชาชน 

3 .  ส ร า ง แ ล ะ
พัฒนาบุ ค ลากร
บริ การทางด าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย 
 

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

5.  ส งเ สริ มการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะบบ เ ฝ า ร ะ วั ง 
ควบคุมปองกันโรค
เรื้อรัง โรคติดตอ 
โรคอุบัติใหม-อุบัติ
ซํ้า 
 

6. ส งเสริมการพัฒนาและสร างสนามกีฬาท่ีมี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. สงเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใตการเห็น
คุณคาอัตลักษณ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพะเยา 

8. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมสถาบัน
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
วิชาชีพสูการมีนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่ม 
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โครงการ/กิจกรรม  
1.  โครงการสงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดต้ังศูนยเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
2.  โครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี และสนับสนุน 
     สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีเอกลักษณมีการถายทอดสูเยาวชนและ 
     ประชาชน  สงเสริมและอนุรักษพระพุทธศาสนา สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมชนเผาภายในตําบล 
4.  โครงการสงเสรมิสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย ดนตรี และจัดหาอุปกรณกีฬา 
5.  โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาวะชุมชนสูตําบลนาอยู 
6.  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน 
7.  โครงการจัดฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและสงเสริมบุคลากร   
     การศึกษาตอ 
8.  โครงการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษาใหแกโรงเรียนใน      
     ตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในตําบล  
9.  โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 
     ในตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล  
10. จัดหาอุปกรณสนามเด็กเลนใหแกโรงเรียนและศูนยเด็กเล็กเพื่อเสริมทักษะ 
11.  โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งดานอาคารสถานที่เชนจัดหาอุปกรณสนามเด็กเลน 
      ปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนประจําศูนยพัฒนาเด็ก 
      เล็ก  
12.  โครงการจัดหารถรับ – สง เด็กเล็กและสนับสนุนคารถ-สงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
13.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเปนเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห และการจัดหาสวัสดิการอื่นๆแก  
       ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเช้ือ ผูดอยโอกาส  
14.  โครงการฝกอบรมอาชีพและสงเสริมกิจกรรมใหแกผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
15.  โครงการจัดหาผูชวยผูดูแล อุปกรณหรือเครื่องชวยเหลือผูพิการ 
16.  โครงการจัดหาอุปกรณงบประมาณจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว เพื่อแจกจายแกประชาชนที่ 
       ยากจนในพื้นทีตํ่าบล 
17.  โครงการปองกันและแกไขปญหาทางสังคมของเยาวชนในตําบล 
18.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยเบื้องตนใหแก อสม. เพื่อปฏิบัติงาน และ 
      จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินกูภัย กูชีพ เพื่อบริการประชาชน 
19.  โครงการปองกันโรคและระงับโรคติดตอและใหความรู เชนโรคไขเลือดออก  โรคมาลาเรีย  โรค 
       เอดส   โรค  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคพิษสุนัขบา  โรคไขหวัดนก  
20.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21.  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองหลม 
22.  โครงการจัดฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติงานบคุลากรดานภาษาตางประเทศ และศึกษาดูงาน 
       ของกลุมประเทศอาเซียน  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓.๑ อนุรักษและการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
ความยั่งยืน 

1 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุรักษฟนฟู และเพิ่ม
พื้ น ท่ี ส่ี เ ขี ย ว ส ร า ง
ความสมบูรณในทุก
พื้นท่ี 
 

3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

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

3.1 อนุรักษและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อความ
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 
ทรัพย ากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดลอมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองหลม 

โครงการ โครงการ 

2 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร
อ นุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรดินและน้ํา 
 

3. สงเสริมการมีสวน
ร วม ใ นการ บริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมี
สวนรวม 
 

๓.๒ สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
อปท. เพื่อสนับสนุนการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการ 

4. สงเสริมใหคน
อยู ร ว ม กับ ป า
อยางยังยืน 
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โครงการ/กิจกรรม  
 1.  สงเสริมการพัฒนาและฟนฟู คุณภาพของที่ดินและการใชที่ดินใหเกิดประโยชน 
 2.  สงเสริมการเกษตรชุมชนลดการใชสารเคมี สงเสริมการทําปุยพืชสด ไถกลบตอซังขาว 
 3.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน ดิน นํ้า ปา อากาศ สงเสริมการปลูกพืช 

     เศรษฐกิจ สงเสริมการปลูกปาเสื่อมโทรม และสงเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 
 4.  กอสรางฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) และศาลาเอนกประสงค เทลาดคอนกรีต กอสรางถนนพรอมรั้ว 

     และปรบัปรุงภูมิทัศนฌาปณสถาน 
5.  โครงการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชนํ้ามันสัตวที่ใชแลว และการกาซชีวภาพครัวเรือน 
6.  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา ประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง 

 7.  โครงการจัดการขยะและบําบัดนํ้าเสียในชุมชน รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะ 
 8.  โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน รณรงคปองกันไมเผาฟางขาว  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 6 
สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลหนองหลม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

4.2  ปกปองและ
แกไขปญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

4.1 ปกปองาเทิดทูน 
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พร ะมห าก ษัต ริ ย แ ล ะ
เสริมสรางความปรองดอง
สมานฉนัทของคนในชาติ 

4.3 เสริมสรางความเข็ม
แข็งองคกรประชาชนและ
พัฒ น า ศั ก ย ภ าพ ด า น
ความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพยสิน 

โครงการ 

4.4 การปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

๔.๑ ปกปองเทิดทูน สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
ปรองดองสมานฉันทของคน
ในชาติ 

4.2  ปกป องและ
แก ไขปญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

๔ . 4  ก า ร
ป อ ง กันแล ะ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

 

๔.3 เสริมสรางความ
เ ข็ ม แ ข็ ง อ ง ค ก ร
ประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1. สงเสริมการมี
สวน รวม ในการ
พิทักษรักษสถาบัน
หลักของชาติ 
 

2. สรางการมีสวน
รวมของทุกภาค
สวนในการแกไข
ปญหายาเสพติด 

3. สงเสริมการมี
สวนรวมของทุก
ภาคสวนในการ
ป อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4. สรางการมีสวน
รวมจากทุกภาค
สวนในการปองกัน
และปราบปราม
การคามนุษยและ
แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย 
 

5 . พั ฒน า ค ว า ม
มั่ น ค ง พื้ น ท่ี
ช า ย แ ด น เ พื่ อ
ร องรั บการ เ ป ด
ประชาคมอาเซียน 

6. สงเสริมและปองกันโรคติดตอตามแนวชายแดน 
7. เสริมสรางความมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 8. เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตาม

ชายแดน 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการปกปองกันสถาบันสําคัญของชาติ 
 2.  โครงการหมูบานเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน เชนอบรมและรณรงคตอตานยาเสพติด จัดหา 
                นํ้ายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สงเสริมอาชีพกลุมผูติดยาเสพติด  สนับสนุนการบําบัดฟนฟูผู 
                ติดยาเสพติด 
 3.  โครงการจัดต้ังศูนยประสานใหความชวยเหลือและปฏิบัติงานของ อพปร. เชน สนับสนุนวัสดุ   
               อุปกรณในการปฏิบัติงานของ อปพร. สนับสนุนกิจการ อปพร สนับสนุนคาตอบแทนสําหรับการ 
               ปฏิบัติงานของ อปพร. 
 4.  โครงการปองกัน อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย 
 5.  โครงการกอสรางปอมยามรักษาความปลอดภัยประจําตําบล 
 6.  โครงการอุดหนุนชมรมกํานันผูใหญบานโครงการเฝาระวังจุดตรวจจุดสกัด เพื่อรักษาปองกันความ 
               ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 7.  โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
 8.  โครงการติดต้ังปายจราจร และสัญญานไฟจราจร 
 9.  โครงการสนับสนุนชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยพิบัติ 
 10. โครงการสงเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
 11. โครงจัดต้ังศูนยดํารงธรรมประจําตําบล 
 12. โครงการใหความรูแก เยาวชน  ประชาชน ผูนําชุมชนในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบ 

      ประชาธิปไตย  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตาํบลหนองหลม 

ยุทธศาสตรที่ 5 
สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ การบริหาร
จัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๕ . ๓  พั ฒ น า
สมรรถนะขององคกร
และบุคลากรเพื่อการ
บริ ห าร จัดการ ท่ี ดี
และมีประสิทธิภาพ 

5.1 บริหารจัดการ
องคกรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2 สงเสริมสนับสนนุ
การสรางเวทีเรียนรู
และการมีสวนรวม
ของประชารัฐ 

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

5.4 ส งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการการทํางาน
และพัฒนาศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕.๒  การสงเสริมสนับสนุน
การสรางเวทีเรียนรูและ
การมีสวนรวมของประชา
รัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

๕.4  สงเสริมสนับสนุน
การ บู ร ณาก าร กา ร
ทํางาน และการพัฒนา
ศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการ 

1 .  ส ง เ ส ริ ม
ประชาชนทุกกลุม
วัยในการ เขาถึ ง
บริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

2. สงเสริมการมี
อาชี พ เ พื่ อส ร า ง
ร า ย ไ ด แ ก
ประชาชน 

3 .  ส ร า ง แ ล ะ
พัฒนาบุ ค ลากร
บริ การทางด าน
สุขภาพเพื่อรองรับ
บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย 
 

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

5.  ส งเ สริ มการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะบบ เ ฝ า ร ะ วั ง 
ควบคุมปองกันโรค
เรื้อรัง โรคติดตอ 
โรคอุบัติใหม-อุบัติ
ซํ้า 
 

6. ส งเสริมการพัฒนาและสร างสนามกีฬาท่ีมี
มาตรฐานเพื่อรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ และ 
นานาชาติ  
 

7. สงเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใตการเห็น
คุณคาอัตลักษณ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพะเยา 

8. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

9. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมสถาบัน
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
วิชาชีพสูการมีนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่ม 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดต้ังหอกระจายขาวประจําตําบล และปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวที่ชํารุด 
     2. โครงการจัดหาหนังสือและที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  
 3. โครงการจัดต้ังหองสมุดประจําตําบล 
 4. โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพื่อประชาชนและศูนยการเรียนรูของตําบล 
 5. โครงการสนับสนุนอินเทอรเน็ตตําบล 
 6.  โครงการจัดซื้อรถยนตเชนรถตูโดยสาร รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนตสวนกลาง รถยนต 

     บรรทุก รถยนตฉุกเฉิน รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
7.  โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน กอสรางอาคารอเนกประสงค ขุดสระนํ้าขนาดใหญ   
     เพื่อจัดทําแกมลิงกักเก็บนํ้า และปองกันปญหานํ้าทวม 

 8.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
 9.  โครงการปรับปรุงอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดลอมสํานักงาน 

10.  โครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน 
องคกร 

 11.  โครงการฝกอบรมบุคลากรในองคกรเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 ราชการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
 12.  โครงการจัดทําและปรับปรุง ระบบพัฒนารายไดและแผนที่ภาษี 
 13.  โครงการใหรางวัลแกพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดน 
 14.  โครงการอุดหนุนหนวยงานอื่นของจังหวัดพะเยาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 15.  โครงการการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล  
                  ผูบริหาร 
 16.  โครงการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาของสมาชิกฝายบริหาร  และพนักงานเทศบาล 
 17.  โครงการอบรมปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพแกพนักงานเทศบาล พนักงาน 
                 จางทั่วไป  พนักงานจางตามภารกิจ 
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    3.4 แผนผังยุทธศาสตร  (strategic map)  

 

 
 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหลม 

Strategy Map 

 

วิสัยทัศน 
 ““ บานเมืองนาอยู    สังคมเขมแข็ง    สิ่งแวดลอมสวยงามอยางย่ังยืน    สืบสานวัฒนธรรม 

รักษภูมิปญญาทองถ่ิน  เศรษฐกิจดี  ดํารงชีพอยางพอเพียง ” 

 

พันธกิจ 

 ๑  พั ฒ น า ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสรางงานสราง
รายได  และการลง ทุน  ท่ี
กอใหเกิดการกระจายรายไดสู
ชุ มชน โครงสร า ง พ้ืนฐาน 
ระบบ สาธา ร ณูป โ ภค  ไ ด
มาตรฐานเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
 

๒ พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให
คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๓ พัฒนาเมืองนาอยู 
อนุรักษทรัพยากร 
ธร ร มชา ติ แล ะจั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม 

๔ สงเสริมและสนับสนุน
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ เ พิ่ ม
ศั ก ยภ าพ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการทีดี่ 

๕ สรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
และชุมชน 
 

 
 

  

3.4แผนที่ยทุธศาสตร 
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  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหลม 

จุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนา 

 ๑ ประชาชนมีอาชีพมีการ
ส ร า ง ง า นที่ ก อ ให เ กิ ด
รายได สะดวกรวดเร็ว 
แ ล ะ มี ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอตอความตองการ 
 

๒  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูที่ดี 

๓  ชุมชนมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ วดล อมอย า ง
ย่ังยืน 

๔   ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
และภารกิจ 
ของเทศบาล 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

 
 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหลม 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

ยุทธศาสตรที่ 3 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ             
การทองเที่ยว การคาและการลงทุน 

๒. พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพ่ือ
ประชาชน 

๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

๔. พัฒนาองคความรู  ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทาง
การเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทั้ งดานการตลาดอยา งมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวแ นว ทา ง
การพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสราง
องคความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนด
วาะรการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.  ส ง เส ริ มอ นุ รั กษ ทํ า นุ บํ า รุ งศ าสนา
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

๓.  การสงเสริมและสรางองคความรู องคการ
ชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น 

๔. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น 

๕. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแกไขปญหาทางสังคม 

๖. สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน ๗.  สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุมเปาหมาย เพ่ือสรางหลักประกัน
ความ มั่นคง 

8. สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมี
ทักษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคม
อาเซียน   

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน 

๒.  กา รพัฒนาศักยภาพชุ มชน เ พ่ือการ จัด การพ ลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. ปกปอง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัต ริย และ เส ริมสร า งความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาต ิ

2 . ปองกันและแก ไขปญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน 

3. เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

แ นว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

 ๑. การบริหารจัดการองคกร  ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 

2. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเวที
เรียนรูและการมีสวนรวมของประชารัฐ 

3. พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากร
เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน 
และการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 

แบบ ยท .02 
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ 168  99,921,900    176 140,924,498  169 121,289,000  168 108,639,000  681    470,774,398

๑.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ           

การทองเที่ยว การคาและการลงทุน

36    31,831,000     38   35,916,498    32   25,831,000    32   33,631,000    138    127,209,498

(๑) กอสรางถนน คสล. และถนนเพื่อการเกษตร 16 9,452,000       17 11,533,000    16 9,242,000       16 12,002,000    65 42,229,000

(๒) จัดซื้อดินถมซอมแซมถนนการเกษตร ในพื้นที่ตําบล

หนองหลม

1           270,000 1          300,000 1           300,000 1          300,000 4 1,170,000

(๓) กอสรางสะพาน 1 1,000,000       1 1,000,000      1 1,000,000       1 1,000,000      4 4,000,000

(๔) ลงหินคลุก 1 400,000          1 400,000         1 400,000          1 400,000         4 1,600,000

(๕) จัดทําระบบผังเมือง ผังชุมชน 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000

(๖) สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงถนน

ภายในตําบลและคาตอบแทนเจาหนาที่ หนวยงานอื่น

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

4

800,000

(๗) ขยายเขตระบบไฟฟาในตําบล 1 500,000          1 500,000         1 500,000          1 500,000         4 2,000,000

(๘) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 1 900,000          2 2,800,000      2 2,800,000       2 2,800,000      7 9,300,000

(๙) ซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000

(10) ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000

(11) กอสรางถนนลาดยาง 2 14,880,000     2 9,660,000      2 9,660,000       2 14,700,000    8 48,900,000

(12) ปรับปรุงถนนลาดยาง/ถนน คสล.ถนนลูกรัง/ถนน

หินคลุก

8 3,829,000       8 9,123,498      3 1,329,000       3 1,329,000      22 15,610,498

(13) ราวกั้นถนน 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ป 64ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป
ยุทธศาสตร

2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อ

ประชาชน

107  65,155,900     113 102,073,000  112 92,523,000    111 72,073,000    442    331,824,900   

(1) กอสรางระบบคลองสงน้ํา ผันน้ํา คลองชลประทาน 1 1,500,000       5 9,662,000      5      9,662,000       5      9,662,000      16       30,486,000     
(๒) กอสรางพนัง คสล. /เขื่อนปองกันทลาย /ตลิ่งกั้นน้ํา/

เรียงหินยาแนว
6 10,000,000     5 1,600,000      5      1,600,000       5      1,600,000      21       14,800,000     

(๓) กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 5 1,799,000       5 1,799,000      5      1,799,000       5      1,799,000      20       7,196,000       

(๔) ขุดลอก ลําหวย ลําเหมืองสาธารณะ คลองสงน้ํา 13 6,200,000       13 6,200,000      13 6,200,000       13 6,200,000      52       24,800,000     

(๕) กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา 40 11,968,000     40 11,968,000    40 11,968,000     40 11,968,000    160    47,872,000     

(๖) กอสรางระบบประปาตําบล 4 4,786,000       4 4,786,000      4      4,786,000       4      4,786,000      16       19,144,000     

(๗) ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาภูเขา 1 400,000          1 400,000         1      400,000          1      400,000         4         1,600,000       

(๘) ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปา ขยายเขตประปา 

เปาลางทดสอบวิเคราะหน้ําบอบาดาล

3 766,000          3 766,000         3      766,000          3      766,000         12       3,064,000       

(๙) ประตูน้ํา 3 65,900            3 7,060,000      3      20,510,000     2      60,000           11       27,695,900     

(๑๐) กอสรางถังพักน้ํา 1 200,000          1 200,000         1      200,000          1      200,000         4         800,000          

(๑๑) กอสรางรางระบายน้ําในหมูบาน 13 6,826,000       12 6,387,000      12    6,387,000       12    6,387,000      49       25,987,000     

(๑๒) ปรับปรุงซอมแซม คลองสงน้ํา  ฝายกั้นน้ํา ทํานบ

กั้นน้ํา ทอลอดเหลี่ยม

2 588,000          2 588,000         2      588,000          2      588,000         8         2,352,000       

(๑๓) ขุดเจาะบอบาดาล 6 1,500,000       6 1,500,000      6      1,500,000       6      1,500,000      24       6,000,000       

(๑๔) กอสรางทอน้ําลน 1 150,000          1 150,000         1 150,000          1 150,000         4         600,000          

(๑๕) วางทอระบายน้ํา คสล. /ปรับดินถม 1 200,000          1 200,000         1      200,000          1      200,000         4         800,000          

(๑๖) กอสราง และปรับปรุงดาดคอนกรีต 1           100,000 1          100,000 1           100,000 1          100,000 4         400,000          

(๑7) อบรมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 3 30,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

รวม  4  ป
ยุทธศาสตร

ป 61 ป 62 ป 63

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ป 64



ผ 07

หนา 136

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(๑8) ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 1,263,000       1 1,263,000      2      3,263,000       2      3,263,000      6         9,052,000       

(๑9) แกมลิง/ขุดสระน้ํา 1 100,000          2 5,100,000      1 100,000          1 100,000         5         5,400,000       

(20) กอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาอางเก็บน้ํา

รองสัก

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

(21) กอสรางอางเก็บน้ํา/ทํานบดิน 1 15,634,000     3      21,234,000    3 21,234,000     3 21,234,000    10       79,336,000     

(22) ปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ํา/ทํานบดิน 1 1,000,000       1      1,000,000      1      1,000,000       1      1,000,000      4         4,000,000       

(23) ขุดบอน้ําตื้น 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4         400,000          

๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

4      2,620,000      4     2,620,000      4     2,620,000      4     2,620,000      16       10,480,000     

(๑)  พัฒนาแหลงทองเที่ยว 3 2,600,000       3 2,600,000      3 2,600,000       3 2,600,000      12       10,400,000     

(๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยว 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

๑.๔  พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร

 เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 

การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมี

คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

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

(1) สงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4         40,000            

(2) สงเสริมอาชีพกลุมดอกไมประดิษฐ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4         40,000            

(3) สงเสริมอาชีพเลี้ยงโค 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4         40,000            

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 64



ผ 07

หนา 137

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(4) สงเสริมอาชีพสตรีพิการเย็บปกประดิษฐ 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(5) สงเสริมอาชีพกลุมสานกระเปา/ตระกรา 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(6) สงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผา 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(7) สงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(8) สงเสริมอาชีพทําน้ํายาอเนกประสงค 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(9) สงเสริมอาชีพกลุมเชือกรมดิ้น 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(10) สงเสริมอาชีพกลุมหมอเมือง 1             10,000 1            10,000 1             10,000 1            10,000 4 40,000            

(๑1) สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตรและอุตสาหกรรม

พื้นบาน

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

200,000          
(๑2) โครงการสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมใน

งานคุมครองผูบริโภคในทองถิ่น
1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4

40,000            
(๑3) สงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

หนองหลม
1 25,000            1 25,000           1 25,000            1 25,000           4

100,000          

(๑4) สงเสริมอาชีพราษฎร กลุมหรือองคกรตางๆ ในตําบล 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          
(๑5) โครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคและเรียกรอง

สิทธิอันชอบธรรม
1 10,000            

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

(๑6) โครงการตรวจสอบติดตามคุมครองผูบริโภคดาน 

ผลิตภัณฑอาหาร ยา ปลอดภัย และรานคา

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

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ปป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1



ผ 07

หนา 138

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(17) โครงการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธใหความรู

ทางวิชาการและถายทอด เทคโนโลยีการเกษตรใหแก

ประชาชนและเกษตรกร

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

(18) สงเสริมอาชีพกลุมทําไมกวาด 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(19) โครงการตลาดสีเขียว 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(20) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(21) สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

ป 64
ยุทธศาสตร

ป 61 ป 62 ป 63

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

รวม  4  ป



ผ 07

หนา 139

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข

 ศาสนา และวัฒนธรรม 98    26,074,550     97   25,106,200    97   25,096,200    97   23,954,100    292    76,276,950     

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองค

ความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนดวาะรการพัฒนา

เพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

8      160,000         8     160,000        8     160,000         8     160,000        24      480,000         

(๑) สงเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกและบริโภคผลผลิต 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

ทางการเกษตรปลอดสารพิษ

(๒) สงเสริมการทําปุยหมักชีวภาพ ปุยอินทรีย 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(๓) สงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

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

(๔) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(๕) สงเสริมศูนยเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4 120,000          

(6) สงเสริมการออมบุคคล กลุมองคกร 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(7) ใหความรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(8) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเด็กใน

สถานศึกษา

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

4 80,000            

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 140

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.๒ สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนา

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

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

(๑) สงเสริมสภาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตําบล

หนองหลม

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

(๒) สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่นใหมีเอกลักษณ มีการถายทอดสูเยาวชนและประชาชน

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

(๓) โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  งานพิธีทาง

ศาสนา  งานพระราชพิธี และประเพณีตาง ๆ

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

(๔) สงเสริมวัดพัฒนาตัวอยางหนึ่งตําบลหนึ่งวัด 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(5) โครงการจัดงานวันปยะมหาราช 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(6) โครงการจัดงานวันลอยกระทง 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000          

(7) โครงการจัดกิจกรรมวันชาติไทย 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(8) โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(9) โครงการจัดงานวันสักการะเจาพอคําปวน 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000          

(10) โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรรษา 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(11) สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

ป 64ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร



ผ 07

หนา 141

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(12) โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            
(13) โครงการสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมชนเผาในตําบล 2 10,000            2 10,000           2 10,000            2 10,000           8 40,000            

(14) โครงการขับเคลื่อนการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 2 40,000            2 40,000           2 40,000            2 40,000           8 160,000          

(15) โครงการวันทองถิ่นไทย 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(16) โครงการวันเทศบาล 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

(17) โครงการเฉลิมพระเกียรติรัฐกาลที่ 10 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 142

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.๓  การสงเสริมและสรางองคความรู องคการ

ชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น

8 1710000 8 1710000 8 1710000 8     1,710,000      24      5,130,000       

(๑) สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๒) โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬา ฝกทักษะ

ดานกีฬา  ประชาชน เยาวชน  กีฬา อปท.ฯลฯ 1

300,000          1 300,000         1 300,000          1 300,000         

4 1,200,000       

(3) โครงการกอสรางสนามกีฬาในตําบล 1 1,000,000       1 1,000,000      1 1,000,000       1 1,000,000      4 4,000,000       

(4) สงเสริมการออกกําลังกายการเลนดนตรีและจัดหาอุปกรณกีฬา 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(5) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสตรีตําบลหนองหลม 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4 120,000          

(6) โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาวะชุมชนสูตําบลนาอยู 1 200,000          1 200,000         1 200,000          1 200,000         4 800,000          

(7) โครงการปดทองหลังพระ 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(8) โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4 120,000          

ป 64

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



ผ 07

หนา 143

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ

พัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น

26    6,996,000       26   6,996,000      26   6,996,000      26   6,113,900      104    27,101,900    

(๑) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

1 26,000            1 26,000           1 26,000            1 26,000           4 104,000          

(2) สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาจัดการ

เรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ตําบลหนองหลม

1 1,200,000       1 1,200,000      1 1,200,000       1 317,900         4 3,917,900       

(3) สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองหลม

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

(4) จัดหาเครื่องแตงกาย เครื่องเขียนและทุนการศึกษา

ใหแกนักเรียน และเด็กเล็กที่ดอยโอกาสและยากจน

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

(5) สนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมเหนือ

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

(6) สนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางงุน

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

(7) สนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยตนแบบหนองหลม

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

(8) สนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

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

ป 64ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62



ผ 07

หนา 144

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(9) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหนองหลม

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

(10) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานแมพริก

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

(11) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานใหม

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

(12) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานปางงุน

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

(13) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมเหนือ

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

(14) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางงุน

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

(15) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยตนแบบหนองหลม

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

(16) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

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

(17) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนบานใหม

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

ป 64 รวม  4  ปป 62 ป 63

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61



ผ 07

หนา 145

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(18) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนบานแมพริก

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

(19) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนบานหนองหลม

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

(20) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนบานปางงุน

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

(21) สงเสริมสุขภาพอนามัย และบริการดานสุขภาพ

ใหแกนักเรียนและเด็กเล็ก

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

(22) จัดหาอุปกรณสนามเด็กเลนใหแกโรงเรียนและศูนย

เด็กเล็กเพื่อเสริมทักษะ

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

(23) โครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปด

ภาคเรียน และสอนพิเศษชวงปดภาคเรียนและเสาร - 

อาทิตย

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

(24) โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหนองหลม

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

(25) โครงการสงเสริมองคความรูดานสารสนเทศใหแก

ประชาชน

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

(26) โครงการกอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลหนองหลม

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

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 146

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.๕ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

แกไขปญหาทางสังคม

15    15,518,550    14   14,550,200    14   14,550,200    14   14,550,200    57      59,169,150    

(๑) สนับสนุนงบประมาณเปนเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห และ

การจัดหาสวัสดิการอื่นๆ แกผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ 

ผูดอยโอกาส

3 13,750,200     3 13,750,200    3 13,750,200     3 13,750,200    12 55,000,800     

(๒) ฝกอบรมสิทธิสตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ และ

ผูดอยโอกาส

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

(๓) สงเสริมอาชีพใหแกสตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส

 และผูติดเชื้อ

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

(๔) จัดหาผูชวยผูดูแล อุปกรณ หรือเครื่องชวยเหลือผูพิการ 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๕) จัดหาอุปกรณ งบประมาณจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว

เพื่อแจกจายแกประชาชนที่ยากจน  ในพื้นที่

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

(๖)   สรางที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาส 1 300,000          1 300,000         1 300,000          1 300,000         4 1,200,000       

(๗)   ปรับปรุงที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000          

(๘) โครงการสายใยรักครอบครัว 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(๙) โครงการสนับสนุนคนดีในสังคม 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(๑๐) โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็กตั้งครรภกอนวัย

อันควร

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

(๑1) โครงการทองถิ่นเพื่อนอง 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๑2) โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว

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

(๑3) ปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลหนองหลม

1 968,350          1 968,350          

ป 64

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

ป 62 ป 63 รวม  4  ป

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร
ป 61



ผ 07

หนา 147

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๒.๖ สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 18    880,000         18   880,000         18   870,000         18   870,000         72      3,500,000       

(๑) โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮล 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๒) โครงการรณรงคควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความ

ดันโลหิตสูง

1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(๓) โครงการอุดหนุน คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน

ประจําหมูบาน

1 135,000          1 135,000         1 135,000          1 135,000         4 405,000          

(4) โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

1 180,000          1 180,000         1 180,000          1 180,000         4 540,000          

(5) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4

(6) โครงการสํารวจขอมูลสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคฯ 1 5,000              1 5,000             1 5,000              1 5,000             

(7) โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.)

1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 30,000            

(8) โครงการสงเสริมสุขภาพผูพิการ 1 20,000            1 20,000           1 10,000            1 10,000           4 50,000            

(9) การปองกันควบคุมโรค ระงับโรคติดตอและโรค

ระบาดอื่น ๆ

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

4

150,000          

(10) โครงการสงเสริมการออกกําลังกายผูสูงอายุ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(11) โครงการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(12) โครงการอาหารปลอดภัย 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(13) โครงการควบคุมปริโภคยาสูบ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(14) โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 60,000            

(15) โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชมรมแอโรบิค

ตําบลหนองหลม

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

4

60,000            

ป 64
ยุทธศาสตร

ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



ผ 07

หนา 148

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

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

(17)โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน

และผูสูงอายุ

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

(18) โครงการการแพทยฉุกเฉิน 1 200,000          1 200,000         1 200,000          1      200,000         4 800,000          

๒.๗  สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ

ประชาชน กลุมเปาหมาย เพื่อสรางหลักประกันความ

 มั่นคง

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

(๑) โครงการแกไขปญหาความยากจน 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๒) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองหลม 1 200,000          1 200,000         1 200,000          1 200,000         4 800,000          

(๓) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

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

2.8 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะ

ชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน

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

(1)  จัดฝกอบรมใหความรูดานภาษาอังกฤษใหกับ

ประชาชน บุคลากร และเด็กนักเรียน

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ปป 64



ผ 07

หนา 149

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

39    4,715,000      39   4,715,000      39    4,715,000      39   4,715,000      156    18,860,000     

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน

15    925,000         15   925,000        15   925,000         15   925,000        60      3,700,000       

(๑) สงเสริมการปลูกตนไมเศรษฐกิจ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(๒) สงเสริมการปองกันกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชโดยไมใช

สารเคมี

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

(๓) สงเสริมเมล็ดพันธุขาว 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(4) โครงการปลูกปาไมและฟนฟูปาไมเสื่อมโทรม 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(5) โครงการสงเสริมไถกลบลดการเผาตอซังขาว 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(6) โครงการสงเสริมการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพ  ของ

ที่ดินและการใชที่ดินใหเกิดประโยชน

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

(7) โครงการสงเสริมทําปุยพืชสดในพื้นที่การเกษตร 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(8) โครงการสงเสริมการใชปุยหมักปุยชีวภาพ ในชุมชน

ลดการใชสารเคมี

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

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ปป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



ผ 07

หนา 150

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(9) สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๑0) โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและซอมแซมฝาย

ตนน้ําลําธาร (ฝายแมว)

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

(๑1) ปรับปรุงและการจัดการตลาดสดในตําบลใหได

มาตรฐาน

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

(๑2) โครงการพัฒนากลุมประชาชนเพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  (รสทป. ทสม,เยาวชน)

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

(๑3) โครงการบานเมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม 1 45,000            1 45,000           1 45,000            1 45,000           4 180,000          

(๑4) ปรับปรุงฌาปนสถาน/กอสรางเมรุเผาศพ 1 500,000          1 500,000         1 500,000          1 500,000         4 2,000,000       

(15) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและพันธสัตวพื้นบาน
1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 151

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัด

การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

18    3,180,000       18   3,180,000      18   3,180,000      18   3,180,000      72      12,720,000    

(1) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4         120,000          

(2) โครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องการประหยัด

พลังงานในชุมชน

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

(3) โครงการสงเสริมเยาวชนใหความรูในการสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานทดแทน

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

(4) โครงการรณรงคการใชจักรยานสูบน้ําในชุมชน 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4         120,000          

(5) โครงการ solar sell สูบน้ําเพื่อการเกษตร/ประปา

หมูบาน

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

(6) โครงการไฟกิ่งสาธารณะ LED 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4         200,000          

(7) โครงการเตาเผาศพไรมลพิษ 1 1,000,000       1 1,000,000      1 1,000,000       1 1,000,000      4         4,000,000       

(8) โครงการสงเสริมการผลิตและใชเตาชีวมวล (แกลบ) 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4         120,000          

(9) โครงการสงเสริมการผลิตและใชเตาชีวมวล (ฟน) 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4         120,000          

(10) โครงการสงเสริมการผลิตและใชเตาปงยางไรควัน

ประสิทธิภาพสูง

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

(11) โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในครัวเรือน

(เศษอาหาร,มูลสัตว)

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

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 152

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(12) โครงการสงเสริมการใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(13) โครงการสงเสริมการผลิตและใชเตาเผาถาน 200

 ลิตร (แบบตั้ง - แบบนอน)

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

(14) โครงการสงเสริมการผลิตและใชตะบันน้ํา 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(15) โครงการเตาเผาขยะไรควัน 1 1,300,000       1 1,300,000      1 1,300,000       1 1,300,000      4 5,200,000       

(16) โครงการฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ ดานพลังงาน

ประจําตําบล(เปลี่ยนความคิด)

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

(17) โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน

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

(18) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับพลังงาน

ในสถานศึกษา วัด ชุมชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล

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

ป 64

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 153

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

3.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท . 

เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6      610,000         6     610,000        6     610,000         6     610,000        24      2,440,000      

(๑) จัดหาถังขยะ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(2) โครงการจัดการขยะและบําบัดน้ําเสียในชุมชน 1 250,000          1 250,000         1 250,000          1 250,000         4         1,000,000       

(3) โครงการขุดบอขยะ 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4         400,000          

(4) โครงการปองกันควบคุมไฟปาและหมอกควัน 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(5) โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(6) โครงการลอมรั้วสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตําบล 1 200,000          1 200,000         1 200,000          1 200,000         4         800,000          

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 154

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบ

เรียบรอย

20    1,850,000      22   2,100,000      22   2,100,000      22   2,100,000      86       8,150,000      

๔.๑ ปกปอง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยและเสริมสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ

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

(๑)  โครงการสรางความสมานฉันท การปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ และสรางความเข็มแข็ง

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

(2)  โครงการสงเสริมศูนยดํารงธรรมประจําตําบล 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(3) ใหความรูแกเยาวชน ประชาชน ผูนําชุมชนในเรื่อง

การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

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

(4) โครงการสิ่งเสริมศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหลม 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

4.2 ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในและ

ตามชายแดน

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

(1) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4         40,000            

(2) โครงการอบรมและรณรงคตอตานยาเสพติด 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(3) จัดหาน้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

(4) สงเสริมอาชีพกลุมผูติดยาเสพติด 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4         80,000            

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 155

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(5) สนับสนุนการบําบัดฟนฟูผูติดสุราและยาเสพติด 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(6) คายเยาวชนตานยาเสพติด To be number one 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(7) โครงการหมูบานเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนเพื่อ

แกไขปญหายาเสพติดในครอบครัว

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

๔.3 เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและ

พัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

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

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย อปพร. 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๒) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานของ       

อปพร.

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

(3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสา

ธารณภัย

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

(4) โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (cctv) 1 500,000          1 500,000         1 500,000          1 500,000         4 2,000,000       

(5) โครงการติดตั้งปายจราจร และสัญญาณไฟจราจร 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(6) โครงการใหความรูประชาชนดานไฟฟา 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4 40,000            

ป 64

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1



ผ 07

หนา 156

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๔.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3      850,000         4     1,100,000      4     1,100,000      4     1,100,000      15      4,150,000      

(๑) สนับสนุนชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ใหแกผูประสบภัยพิบัติ สาธารณภัย

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

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

(3) โครงการกอสรางอาคารสูบน้ําดวยไฟฟา - - 1 250,000         1 250,000          1      250,000         3         750,000          

(4) เงินสํารองจาย 1 300,000          1 300,000         1 300,000          1      300,000         4         1,200,000       

ป 64

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 157

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพ

30    6,183,290      28   5,633,290      27   5,383,290      27   4,583,290      112    21,783,160    

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 13 2270000 11 1720000 10 1470000 10 670,000         44      6,130,000       

(๑)    จัดตั้งหอกระจายขาวประจําตําบล 1 700,000          - - - - - 1 700,000          

(๒)    ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน 1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 50,000           4 200,000          

(๓)    จัดหาหนังสือและที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 100,000          1 100,000         1 100,000          1 100,000         4 400,000          

(๔)    จัดตั้งหองสมุดประจําตําบล - - 1 250,000         - - - - 1 250,000          

(๕)    จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อประชาชน และศูนย

การเรียนรูของเทศบาล

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

(6) โครงการอินเตอรเน็ต WIFI ตําบล 1 150,000          1 150,000         1 150,000          1 150,000         4 600,000          

(7)กอสราง ปรังปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม

สํานักงาน

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

(8) ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ  

เพื่อใชในการปฏิบัติงานในองคกร

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

(9) ฝกอบรมบุคลากรในองคกรเพื่อเพิ่มพูนความรูและ

พัฒนาประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติราชการตามหลักธรร

มาภิบาล

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

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 158

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(10)  จัดทําและปรับปรุง  ระบบพัฒนารายไดและแผน

ที่ภาษี

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

(11)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 1 20,000            1 20,000           1 20,000            1 20,000           4 80,000            

(12) สงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ

สาธารณะ ผูพิการ ผูดวยโอกาส ผูสูงอายุ

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

(13) โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 1 50,000            - - - - - - 1 50,000            

(14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลหนองหลม 1 200,000          1      200,000         1      200,000          1      200,000         4 800,000          

ป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ป



ผ 07

หนา 159

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๕.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและ

การมีสวนรวมของประชารัฐ

7      2,906,000      7     2,906,000      7     2,906,000      7     2,906,000      28      11,624,000    

(๑) โครงการอุดหนุนงบประมาณ 3 2,350,000       3 2,350,000      3 2,350,000       3 2,350,000      12       9,400,000       

(2) โครงการจัดเวทีสาธารณะ 1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 30,000           4         120,000          

(3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล ฯลฯ

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

(4) โครงการใหความรูคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4         40,000            

(5) อุดหนุนสถานที่กลางสําหรับศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการ

บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

8      987,290         8     987,290        8     987,290         8     987,290        32      3,949,160       

(๑) การอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ฯลฯ

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

(2) อบรมปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และพัฒนา

บุคลิกภาพแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาล

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

(3) โครงการพัฒนาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 1 10,000            1 10,000           1 10,000            1 10,000           4         40,000            

(4) การเดินทางไปราชการในราชอานาจักรและนอก

ราชอานาจักร

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

(5) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาล

 ฝายบริหารและพนักงานเทศบาล

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

ป 62 ป 63 รวม  4  ปป 64

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61



ผ 07

หนา 160

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น
1           330,000 1          330,000 1           330,000 1          330,000

4         1,320,000       

(7) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 1             27,290 1            27,290 1             27,290 1            27,290 4         109,160          

(8) เงินสมทบประกันสังคม 1           170,000 1          170,000 1           170,000 1          170,000 4         680,000          

๕.4  สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการทํางานและการ

พัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

(๑) โครงการสงเสริมการจัดทําแผนและการจัดประชุม

ประชาคม

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

(2) โครงการจัดนิทรรศการ การประกวด การฝกอบรม

และสัมนา

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

รวมทั้งสิ้น 355  138,744,740   362 178,478,988  354  158,583,490  353  143,991,390  1,071 475,807,218    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร
ป 61 ป 62 ป 63 รวม  4  ปป 64
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2. บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวถ้ํา

ปางงุน หมูที่ 6

เพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ไดรับการพัฒนา

1 แหง         600,000        600,000     600,000     600,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยวมีความ
สวยงามและนาทองเที่ยว

กองชาง      

   การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวผาชอ เพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ของตําบลเปนที่รูจักโดย

ทั่วกัน

1 แหง         600,000        600,000     600,000     600,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยวมีความ
สวยงามและนาทองเที่ยว

กองชาง      

   การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวดง

หนองหลม หมูที่ 8

เพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ไดรับการพัฒนา

1 แหง         600,000        600,000     600,000     600,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยวมีความ
สวยงามและนาทองเที่ยว

กองชาง/     
    การ
ทองเที่ยว
และกีฬา

4 เผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลการทองเที่ยว

เพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ของตําบลเปนที่รูจักโดย

ทั่วกัน

 3 แหง           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เพื่อใหแหลงทองเที่ยวของ
ตําบลเปนที่รูจักโดยทั่วกัน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.8   สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 จัดฝกอบรมใหความรูดาน

ภาษาอังกฤษใหกับ

ประชาชน บุคลากรภาครัฐ

 และเด็กนักเรียน

เพื่อใหประชาชน 

บุคลากรภาครัฐ และ

นักเรียน มีทักษะชีวิต 

การอยูรวมกันใน

ประชาคมอาเชียน

๑ ครั้ง           20,000          20,000       20,000       20,000  1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ              

 2.รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

บุคลากรมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 จัดตั้งหอ กระจายขาว

ประจําตําบล

เพื่อประชาชนจะได

ทราบขาวสารอยางทั่วถึง

1 ครั้ง         700,000  -  -  -  จํานวนครั้งที่ดําเนินการ ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากขึ้น

สํานักปลัด

2 ปรับปรุงซอมแซมหอ

กระจายขาวประจําหมูบาน

เพื่อใหหอ กระจายขาวมี

สภาพใชการไดดี

1 ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนครั้งที่ปรับปรุง ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากชึ้น

สํานักปลัด

3 จัดหาหนังสือและที่อาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน

เพื่อใหมีที่อานหนังสือ

ประจําหมูบานเพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 - 9         100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนครั้งที่จัดหา ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากชึ้น

สํานักปลัด

4 จัดตั้งหองสมุดประจําตําบล เพื่อใหมีหองสมุดประจํา

ตําบลเพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 - 9  -        250,000  -  -  จํานวนครั้งที่ดําเนินการ ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากชึ้น

สํานักปลัด

5 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

เพื่อประชาชนและศูนยการ

เรียนรูของตําบล

เพื่อใหประชาชนมีโอกาส

รับรูขอมูลขาวสารของ 

เทศบาล

หมูที่ 1 - 9           50,000  -  -  -  จํานวนครั้งที่ดําเนินการ ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการอินเทอรเน็ต WIFI

 ตําบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการ

1 ครั้ง         150,000        150,000     150,000     150,000  จํานวนครั้งที่ดําเนินการ ประชาชนไดรับรู

ขาวสารมากชึ้น

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 01 



หนา 164

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

7 ปรับปรุงซอมแซม

บํารุงรักษา จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานในองคกร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

วัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร วัสดุ
งานบานงานครัว 
วัสดุดับเพลิง วัสดุ
เครื่องแตงกาย วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น 
วัสดุไฟฟาวิทยุ วัสดุ
อื่นๆ

        200,000        200,000     200,000     200,000  จํานวนครั้งที่จัดหา เทศบาลมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ที่มี  ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

8 ฝกอบรมบุคลากรในองคกร

เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

พัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

เพื่อศึกษาแนวทางใน

การบริหารจัดการแลว

นํามาปรับปรุงและ

ประยุกตใชในองคกร

เทศบาลตําบล

หนองหลม

        100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนครั้งที่เขารับการ
ฝกอบรม

เทศบาลตําบลหนองหลม
มีการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ตําบลหนองหลม

เพื่อใหมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

สวยงาม และเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยว ให

นักทองเที่ยวที่จะมาเยือน

เกิดความประทับใจ

หมูที่ 1 - 9         200,000        200,000     200,000     200,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

ตําบลหนองหลมมีความ

สวยงามและนาทองเที่ยว

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๕.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชารัฐ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อพบปะประชาชนและ

รับฟงแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของประชาชน

ตําบลหนองหลม           30,000          30,000       30,000       30,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

รองรับการบริการ
ประชาชนใหมีคุณภาพ
และดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

เทศบาลและผูบริหาร

เทศบาล ฯลฯ

เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง 

สส. สว. สมาชิกสภา

เทศบาลและผูบริหาร

เทศบาลตามจํานวนและ

ภายในระยะเวลาที่

กฏหมายกําหนด

ตําบลหนองหลม         500,000        500,000     500,000     500,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหาร
เทศบาลมาพัฒนาตําบล
หนองหลม

สํานักปลัด

3 โครงการใหความรู

คณะกรรมการหมูบาน (กม.)

เพื่อใหคณะกรรมการทั้ง 

7 ดาน มีความรูเพื่อ

นํามาพัฒนาหมูบาน

ตําบลหนองหลม           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

คณะกรรมการทั้ง 7 

ดาน มีความรูเพื่อ

นํามาพัฒนาหมูบาน

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 การอบรมศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการทํางาน

ของพนักงาน สมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหาร ผูนํา

ชุมชน ประชาชน และสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางการ

บริหารจัดการแลวนํามา

ปรับปรุงและประยุกตใช

ในองคกร

1 ครั้ง         200,000        200,000     200,000     200,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหนองหลม

มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

2 อบรมปลูกฝงจริยธรรม

คุณธรรมและพัฒนา

บุคลิกภาพแกพนักงาน

เทศบาล พนักงานจางทั่วไป

  พนักงานจางตามภารกิจ

เพื่อเปนการสงเสริม

เพิ่มเติมความรูทางดาน

จริยธรรมอันดีงามใหแก

พนักงาน

เทศบาลตําบล

หนองหลม

          50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนครั้งที่เขารับการ
อบรม

เปนการสงเสริม

เพิ่มเติมความรู

ทางดานจริยธรรมอันดี

งามใหแกพนักงาน

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาเพื่อการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อเปนการออกบริการ

ประชาชนเคลื่อนที่

เทศบาลตําบล

หนองหลม

          10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหนองหลม

มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

4 การเดินทางไปราชการใน

ราชอานาจักรและนอกราช

อานาจักร

เพื่อเปนคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ คา

เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา

ยานพาหนะ

เทศบาลตําบล

หนองหลม

        100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหนองหลม

มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

5  โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาของสมาชิก

สภาเทศบาล ฝายบริหาร

และพนักงานเทศบาล

เพื่อเปนคาใชจายใน

การศึกษาระดับ ปริญญา

ตรีและปริญญาโท

เทศบาลตําบล

หนองหลม

        100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหนองหลม

มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๕.4  สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการทํางานและการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1  โครงการสงเสริมการ

จัดทําแผนและการจัด

ประชุมประชาคม

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
ความรูและความสําคัญของ
แผนและมีสวนรวมในจัดทํา
แผนชุมชนและแผนสี่ป

1 ครั้ง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

ประชาชนรูความสําคัญ
ของแผนชุมชนและมีสวน
รวมในจัดทําแผน

สํานักปลัด

2  โครงการจัดนิทรรศการ 

การประกวด การฝกอบรม

สัมนา และการแขงขันตางๆ

เพื่อเปนการสงเสริมในการ
จัดนิทรรศการ การประกวด 
การฝกอบรม สัมนาและการ
แขงขันตางๆของชุมชน

1 ครั้ง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนครั้งที่เขารับศึกษา ประชาชนไดพัฒนาและ
เรียนรูในการจัด
นิทรรศการ การประกวด 
การฝฝกอบรม สัมนาและ
การแขงชันตางๆ

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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บัญชีโครงการพัฒนาแผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานคลัง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 จัดทําและปรับปรุง ระบบ

พัฒนารายไดและแผนที่ภาษี

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

รายไดของเทศบาล

ตําบลหนองหลม           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนครั้งที่ดําเนินงาน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

2 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บรายไดของ

เทศบาล

ตําบลหนองหลม           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนครั้งที่ดําเนินงาน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

๔.3 เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครื่อขาย อปพร.

เพื่อใหตําบลมีผูดูแลดาน

การปองกันสาธารภัย

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

2 สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณใน

การปฏิบัติงานของ อปพร.

เพื่อใหผูดูแลดานการปองกัน
สาธารณภัยมีอุปกรณในการ
ปฏิบัติหนาที่

1 ครั้ง         100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

3 โครงการปองกันและลด 

อุบัติเหตุอุบัติภัย และสา

ธารณภัย

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ภายในหมูบาน

1 ครั้ง           30,000          30,000       30,000       30,000  รอยละของครัวเรือนที่
ไดรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 
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๔.3 เสริมสรางความเข็มแข็งองคกรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

4  โครงการใหความรู

ประชาชนดานไฟฟา

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูความปลอดภัยใน

การใชไฟฟาในครัวเรือน

ตําบลหนองหลม           10,000          10,000       10,000       10,000 ประชาชนมีความรู

ความปลอดภัยในการ

ใชไฟฟาในครัวเรือน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

๔.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สนับสนุนชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอน

ใหแกผูประสบภัยพิบัติ สา

ธารณภัย

เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยในเหตุตาง ๆ 

เชน วาตภัย อัคคีภัย  

อุทกภัย

หมูที่ 1 - 9         500,000        500,000     500,000     500,000  รอยละของครัวเรือนที่
ไดรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผูประสบภัยพิบัติไดรับ

การชวยเหลือเบื้องตน

ไดทันทวงที

สํานักปลัด/

งานปองกัน

2 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันสาธารณภัย

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในการปองกันภัยที่

เกิดขึ้น

ตําบลหนองหลม           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

สามารถปฏิบัติหนาที่

เมื่อเกิดภัย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/

งานปองกัน

3 โครงการกอสรางอาคารสูบ

น้ําดวยระบบไฟฟา

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในการปองกันภัยที่

เกิดขึ้น

ตําบลหนองหลม  -        250,000     250,000     250,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

สามารถปฏิบัติหนาที่

เมื่อเกิดภัย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/

งานปองกัน

ผลลัพธงบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลลัพธ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 คาใชจายในการพัฒนาครู

ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในการฝกอบรม

ใหความรูการปฏิบัติงาน

บุคลากรทางการศึกษา           26,000          26,000        26,000        26,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ศูนยเด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการ
สอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลหนองหลม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
อุปกรณการเรียนที่เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย

      1,200,000      1,200,000    1,200,000    1,200,000  จํานวนสถานศึกษาที่
ตองสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการดานตางๆที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบล
หนองหลม

เพื่อสนับสนุนคาหนังสือเรียน
 อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย

        300,000        300,000      300,000      300,000  จํานวนสถานศึกษาที่
ตองสนับสนุน

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการดานตางๆที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

4 จัดหาเครื่องแตงกาย  เครื่อง

เขียนและทุนการศึกษาใหแก

นักเรียน และเด็กเล็กที่ดอย

โอกาสและยากจน

เพื่อชวยเหลือนักเรียน เด็ก
เล็กในดานการศึกษา

๑ ครั้ง         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนสถานศึกษาที่
ตองสนับสนุน

นักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 



หนา 172

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

5 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมเหนือ

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ
 1 ศูนยฯ         300,000        300,000      300,000      300,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ

สํานักปลัด

6 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปางงุน

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ
 1 ศูนยฯ         150,000        150,000      150,000      150,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ

สํานักปลัด

7 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยตนแบบหนองหลม

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ
 1 ศูนยฯ         250,000        250,000      250,000      250,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ

สํานักปลัด

8 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวัน อาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชย

มงคล

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ
1 ศูนยฯ         300,000        300,000      300,000      300,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ

สํานักปลัด

9 อาหารกลางวัน โรงเรียน

บานหนองหลม

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ
1 โรง         350,000        350,000      350,000      350,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

10 อาหารกลางวัน โรงเรียนบาน

แมพริก

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ
1 โรง         170,000        170,000      170,000      170,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ



หนา 173

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

11 อาหารกลางวัน โรงเรียนบาน

ใหม
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

1 โรง         350,000        350,000      350,000      350,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

12 อาหารกลางวัน โรงเรียน

บานปางงุน
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

1 โรง         240,000        240,000      240,000      240,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

13 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมเหนือ
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

1 ศูนย         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

14 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานปางงุน
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย           55,000          55,000        55,000        55,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

15 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กศูนยตนแบบหนอง

หลม

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

16 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดไชยมงคล
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 ศูนย         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 174

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

17 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

บานใหม
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 โรง         170,000        170,000      170,000      170,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

18 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

บานแมพริก
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 โรง           85,000          85,000        85,000        85,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

19 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

บานหนองหลม
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 โรง         170,000        170,000      170,000      170,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

20 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

บานปางงุน
เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนม

ที่มีคุณภาพ

 1 โรง         120,000        120,000      120,000      120,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

21 สงเสริมสุขภาพอนามัยและ

บริการดานสุขภาพใหแก

นักเรียนและเด็กเล็ก

เพื่อใหนักเรียน เด็กเล็กมี

การดูแลสุขภาพรางกาย

๑ ครั้ง           40,000          40,000        40,000        40,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพดีขึ้น สํานักปลัด

22 จัดหาอุปกรณสนามเด็กเลน

ใหแกโรงเรียนและศูนยเด็ก

เล็กเพื่อเสริมทักษะ

เพื่อจัดหาอุปกรณสนาม

เด็กเลนใหนักเรียนและ

เด็กเล็กในสถานศึกษา

1 ครั้ง         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาโรงเรียนและศูนยฯ

ทั้ง 6 ดาน

เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาเพื่อเปน

บุคลากรที่ดีตอไป

สํานักปลัด

23  โครงการจางนักเรียน

นักศึกษาทํางานในชวงปด

ภาคเรียน และสอนพิเศษ

ชวงปดภาคเรียนและเสาร - 

อาทิตย

เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน

ไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

๑ ครั้ง         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เยาวชนไดใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 175

๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

24  โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลหนองหลม

เพื่อปรับปรุง

สภาพแวดลอมในศูนย

เด็กเล็กใหมีสภาพดี

๑ ครั้ง         100,000        100,000      100,000      100,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ศูนยเด็กฯมีอาคารและ

สถานที่ ที่ไดรับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

สํานักปลัด

25 โครงการสงเสริมองคความรู

ดานสารสนเทศใหแก

ประชาชน

สามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

1 ครั้ง 20,000          20,000         20,000       20,000        1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ              

 2.รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยมีการคนควา
ผานระบบเครือขาย

สํานักปลัด

26  โครงการกอสราง/ปรับ   

ปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหนองหลม

เพื่อกอสราง/ปรับปรุง

ศูนยฯในตําบลหนองหลม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

หนองหลม

2,000,000      2,000,000     2,000,000   2,000,000    จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เด็ก มีอาคารเรียนและ

สถานที่ ที่ไดรับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 176

บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑.๔ พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการสรางและขยาย

เครือขายการมีสวนรวมใน

งานคุมครองผูบริโภคใน

ทองถิ่น

เพื่อใหมีเครือขายงาน

คุมครองผูบริโภคในตําบล

1 ครั้ง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ตําบลหนองหลมมี

เครือขายคุมครอง

ผูบริโภค

สํานักปลัด

2 โครงการเสริมสราง

ศักยภาพผูบริโภคและ

เรียกรองสิทธิอันชอบธรรม

เพื่อใหผูประกอบการ/

ผูบริโภคอาหารมีความรูใน

การประกอบอาหารใหมี

มาตรฐาน

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ  2.รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

ผูประกอบการ/ผูบริโภค
อาหารมีความรูในการ
ประกอบอาหารใหมี
มาตรฐาน

สํานักปลัด

3 โครงการตรวจสอบติดตาม

คุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ยา 

ปลอดภัยและรานคา

เพื่อใหอาหารของ

ผูประกอบการมีคุณภาพ 

 สะอาด  และปลอดภัย

1 ครั้ง           10,000          10,000       10,000       10,000  1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ  2.รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

อาหารของผูประกอบการ
มีคุณภาพ  สะอาด  และ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 01 

  

ผ 01 



หนา 177

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๓   การสงเสริมและสรางองคความรู องคการชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการพัฒนาเครือขาย

สุขภาวะชุมชนสูตําบลนาอยู

เพื่อพัฒนาการดําเนินงานสุข
ภาวะชุมชนสูตําบลนาอยูใน
เขตภาคเหนือตอนบนรวม
กับภาคีเครือขาย

ตําบลหนองหลม         200,000        200,000     200,000     200,000  จํานวนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน

ตําบลหนองหลมเกิดแหลง
เรียนรูและพัฒนางานสุข
ภาวะชุมชนของตําบล

สํานักปลัด

๒.๕ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาทางสังคม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาเด็กตั้งครรภกอนวัย

อันควร

เพื่อใหครอบครัวไดแสดง

บทบาทหนาที่ในการ

อบรมเลี้ยงดูลูกใหเปน

คนดี

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000       30,000       30,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ครอบครัวไดแสดง

บทบาทหนาที่ในการ

อบรมเลี้ยงดูลูกใหเปน

คนดี

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 



หนา 178

๒.๖ สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล

เพื่อลดจํานวนผูบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

พื้นที่

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมให
ประชาชนลดจํานวน
บริโภคแอลกอฮอล

สํานักปลัด

2  โครงการรณรงคควบคุม

โรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูง

เพื่อปองกันและควบคุม

โรค

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหกับประชาชนได

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมกิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหกับประชาชนได

สํานักปลัด

4 โครงการอุดหนุนสําหรับ

การดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนในการดูแลรักษา
สุขภาพตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ

หมูที่ 1 - 9 ดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขหมูละ
 3 โครงการ

        180,000        180,000     180,000     180,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารรี

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับอันตราย การ
ปองกันและควบคุมการแพร
ระบายของโรคพิษสุนัขบา

สุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลหนองหลม 
ไดรับการควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

         50,000         50,000      50,000      50,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ในพื้นที่ตําบลหนองหลม

ปลอดจากโรคพิษสุนัขบา

สํานักปลัด

6 โครงการสํารวจขอมูล จํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา

เพื่อสํารวจและขึ้นทะเบียน

จํานวนสุนัขและแมวในเขต

ตําบลหนองหลม

หมูที่ 1 - 9             5,000            5,000         5,000         5,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหกับประชาชนได

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 179

๒.๖ สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

7 โครงการสงเสริมกิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข

หมูที่ 1 - 9         180,000        180,000     180,000     180,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหกับประชาชนได

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมสุขภาพผู

พิการ

เพื่อใหผูพิการมีสุขภาพที่

แข็งแรง
หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ
ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

9 การปองกันควบคุมโรค ระงับ

โรคติดตอและโรคระบาดอื่น ๆ

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคติดตอ
หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนกิจกรรม สามารถควบคุมและระงับ

โรคติดตอใหกับประชาชน
ได

สํานักปลัด

10 โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่

แข็งแรง
หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ
ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

11  โครงการสงเสริมโรงเรียน

ผูสูงอายุ

 เพื่อใหสูงอายุไดมีการรวม

กลุม
หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ
ผูอายุมีการรวมกลุม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

สํานักปลัด

12  โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหอาหารของมีคุณภาพ

  สะอาด  และปลอดภัย
หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ                 
2.รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

อาหารของรมีคุณภาพ  
สะอาด  และปลอดภัย

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 180

๒.๖ สงเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

13 โครงการควบคุมการ

บริโภคยาสูบ

เพื่อลดจํานวนผูบริโภค

ยาสูบในพื้นที่

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมให
ประชาชนลดจํานวน
บริโภคยาสูบ

สํานักปลัด

14  โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคเอดส

เพื่อปองกันและควบคุม

โรค

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถควบคุมและระงับ
โรคใหกับประชาชนได

สํานักปลัด

15 โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายชมรมแอโรบิค

ตําบลหนองหลม

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

16  โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายกลุมเยาวชน

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

17 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ชองปากเด็กกอนวัยเรียน

และผูสูงอายุ

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพชองปากที่แข็งแรง

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

18 โครงการระบบการแพทย

ฉุกเฉิน

เพื่อใหบริการประชาชน

ในพื้นที่ไดรับบริการการ

แทพยฉุกเฉิน

หมูที่ 1 - 9         200,000        200,000     200,000     200,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการบริการ
การแพทยฉุกเฉินรวดเร็ว

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  



หนา 181

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 ปรับปรุงและการจัดการ

ตลาดสดในตําบลใหได

มาตรฐาน

เพื่อใหตลาดมีความ

สะอาดและอาหารมี

ความปลอดภัย

1 ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน
มีตลาดสดที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ 

แหง

สํานักปลัด

๓.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท . เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 จัดหาถังขยะ เพื่อใหหมูบานมีการ

จัดการดานขยะอยางถูกวิธี

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  รอยละของครัวเรือนที่
กําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ

ประชาชนมีการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธีและลดปญหา
ขยะในตําบล

สํานักปลัด

2 โครงการจัดการขยะและ

บําบัดน้ําเสียในชุมชน

เพื่อใหหมูบานมีการ

จัดการดานขยะและน้ํา

เสียในชุมชนอยางถูกวิธี

หมูที่ 1 - 9         250,000        250,000     250,000     250,000  รอยละของครัวเรือนที่
กําจัดขยะมูลฝอยและ
บําบัดน้ําเสียอยางถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนมีการกําจัด

ขยะและน้ําเสียอยาง

ถูกวิธีและลดปญหา

ขยะในตําบล

สํานักปลัด

3 โครงการขุดบอขยะ เพื่อเปนการจัดการดาน

ขยะอยางถูกวิธี

1 แหง         100,000        100,000     100,000     100,000  รอยละของครัวเรือนที่
กําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ

มีพื้นที่ในการจัดการ

ขยะอยางถูกวิธี

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 01 
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๓.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท . เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

4 โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกในการกําจัดขยะ

สรางจิตสํานึกแก

ประชาชนใหมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาขยะ

มูลฝอยในชุมชน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  รอยละของครัวเรือนที่
กําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ

ประชาชน มีจิตสํานึก

และมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาขยะมูล

ฝอยในชุมชน

สํานักปลัด

5 โครงการลอมรั้วสถานที่

กําจัดขยะมูลฝอยตําบล

เพื่อลอมรั้วบริเวณ

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลหนอง

หลม

2 บอ         200,000        200,000     200,000     200,000  รอยละของครัวเรือนที่
กําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ

พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย

มีรั้วลอมรอบเพื่อ

ปองกันการบุกรุก

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๕ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาทางสังคม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

2 ฝกอบรมสิทธิสตรี ผูสูงอายุ

 คนพิการ ผูติดเชื้อ และ

ผูดอยโอกาส

เสริมสรางอาชีพและ

กระจายรายได

๑ ครั้ง           50,000          50,000        50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาส มีรายได

สํานักปลัด

3 สงเสริมอาชีพใหแกสตรี 

ผูสูงอายุ คนพิการผูติดเชื้อ

เพื่อใหสตรี ผูสูงอายุ คน

พิการ ผูติดเชื้อมีกิจกรรม

๑ ครั้ง           60,000          60,000        60,000       60,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติด

เชื้อมีกิจกรรม

สํานักปลัด

4 จัดหาผูชวยผูดูแล อุปกรณ

หรือเครื่องชวยเหลือผูพิการ

เพื่อใหคนพิการไดรับ

ความสะดวกเพิ่มขึ้น

๑ ครั้ง           50,000          50,000        50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

คนพิการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

5 จัดหาอุปกรณงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว 

เพื่อแจกจายแกประชาชนที่

ยากจนในพื้นที่

เพื่อชวยเหลือผูมีฐานะ

ยากจนที่ประสบภัยหนาว

๑ ครั้ง         100,000        100,000      100,000     100,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูประสบภัยหนาว

ไดรับความชวยเหลือ

อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 
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๒.๕ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาทางสังคม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

6 สรางที่อยูอาศัยให

ผูดอยโอกาส

เพื่อใหผูดอยโอกาสใน

ชุมชนมีความมั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัย

ตําบลหนองหลม         300,000        300,000      300,000     300,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูดอยโอกาสมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงและ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

7 ปรับปรุงที่อยูอาศัยให

ผูดอยโอกาส

เพื่อใหผูดอยโอกาสใน

ชุมชนมีความมั่นคงแข็งแรง

และปลอดภัย

๑ ครั้ง         100,000        100,000      100,000     100,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูดอยโอกาสมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงและ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการสายใยรักครอบครัว เพื่อสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนมีครอบครัว

ที่อบอุน

สํานักปลัด

9 โครงการสนับสนุนคนดีใน

สังคม

เพื่อสงเสริมคนดีในสังคม หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

คนดีในสังคมไดรับการ

ยกยอง

สํานักปลัด

10 ปรับปรุงศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุตําบลหนอง

หลม

เพื่อปรับปรุงศูนยฯและ

จัดหาอุปกรณของผูสูงอายุ

หมูที่ 7         968,350  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูสูงอายุมีศูนยฯ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของโรงเรียนผูสูงอายุ

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สงเสริมสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหบริการสาธารณะผู

พิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

เพื่อรองรับการบริการผู

พิการ ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ

1 แหง         100,000        100,000      100,000     100,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

รองรับการบริการผูพิการ 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุใหมี

คุณภาพและดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะ

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชน

1 แหง           50,000  -  -  -  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

รองรับการบริการประชาชน

ใหมีคุณภาพและดียิ่งขึ้น
สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 01 
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
1 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย  3.5

  ม. ยาว 10 ม. ชวงที่ 2

 กวาง 4 ม. ยาว 165 

ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 

บริเวณบานนายกาย ตะ

วงครัตน-นายทรงฤทธิ์ ณ

 ลําปาง จํานวน 1 สาย

      446,000       446,000       446,000       446,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

2 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว  

94 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 

บริเวณบานนายเจริญ 

เผากันทะ-บานนายไพร

บุญ เรือนสอน  พรอม

วางทอระบายน้ํา

      168,000       168,000       168,000       168,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  175 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณบานนาย

กาย ตะวงรัตน-นาย

ทรงฤทธิ์ ณ ลําปาง

      314,000       314,000       314,000       314,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 
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๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
4 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  247 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณบานนาย

สินพิศ เผากันทะ-นาย

วงค ทาจินะ

      589,000       589,000       589,000       589,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  94 ม.  หนา ๐.๑๕ 

ม. บริเวณบานบาน

นายเจริญ  เผากันทะ

 – นายไพบุญ  เรือน

      168,000       168,000       168,000       168,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

6 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3.50  ม. 

ยาว  97 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม. บริเวณบาน

นายไป  เผากันทะ  – 

สวนนายบรรทม

      202,000       202,000       202,000       202,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  77 ม.  หนา ๐.๑๕ 

ม. บริเวณบานวิทยา 

ทะลิ-บานนายวรากร 

ชอบจิต

      138,000       138,000       138,000       138,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  66 ม.  หนา ๐.๑๕ 

ม. บริเวณบานนางบุผา

 ธรรมปญญา-บาน

นายสายยนต ธรรม

ปญญา  พรอมวางทอ

ระบายน้ํา

      162,000       162,000       162,000       162,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธงบประมาณและที่มา หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 188

๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
9 กอสรางถนน คสล หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  66 ม.  หนา ๐.๑๕ 

ม. บริเวณบานนาย

บุญสิงห เผากันทะ-

บานนางอินทร พินิจ

      118,000       118,000       118,000       118,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

10 กอสรางถนน คสล หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  19 ม.  หนา ๐.๑๕ 

ม. บริเวณบานนายอิน

จันทร เผากันทะ

        33,000         33,000         33,000         33,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

11 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  100 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณบานนายยศ

 เผาดี-นายศรีวรรณ 

เผากันทะ

      238,000       238,000       238,000       238,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

12 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  315 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณบานนายคํา

 พรมวิชัย -ดงหอ

      565,000       565,000       565,000       565,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

13 เสริมผิวทางแอลพัล

ติกถนนคอนกรีต หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  435 ม.  หนา ๐.04

 บริเวณสายทางเชื่อม

ทางหลวง 1251 -

บานนายคํา พรมวิชัย

      800,000       800,000       800,000       800,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 189

๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
14 กอสรางถนน คสล หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

เฉลี่ย  55 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม. บริเวณสาย

บานเจริญทรัพย บาน

นางไหน แซจาว-บาน

นายถวิล สุจริตนิกุล 

พรอมวางทอระบายน้ํา

      131,000       131,000       131,000       131,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

  370 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณสายเชื่อม

ทางหลวง 1251 -

นายคําปน การเร็ว

      664,000       664,000       664,000       664,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

16 กอสรางถนน คสล หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  185 ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. บริเวณบานนาย

สิงห จันตะวงค-นาง

บัวหนุน ชมพู

      441,000       441,000       441,000       441,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  ๔  ม. ยาว

เฉลี่ย  ๑14 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณบาน

นายประกอบ 

ศูนยกลาง- บานนาย

ทัศน บัวนาค

      277,000       277,000       277,000       277,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

18 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3  ม. ยาว

เฉลี่ย  44 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณบาน

นายซอน เผากันทะ  -

 บานนางแสงวน 

เผาตะใจ

        80,000         80,000         80,000         80,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 190

๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
19 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

เฉลี่ย  52 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณบาน

นายศรีมูล วุฒิศร-ีบาน

นายพล คิดอาน

      128,000       128,000       128,000       128,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

20 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

เฉลี่ย  440 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณ

สะพานขามหวยสาน

บานสองแคว-หนาปา

สุสาน

    1,050,000    1,050,000     1,050,000    1,050,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

21 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

เฉลี่ย  66 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณบาน

นายบุญชวย กันทะ

รักษา - นางศิริพร ทะลิ

      157,000       157,000       157,000       157,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

22 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

เฉลี่ย  184 ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.บริเวณบานสุ

พจน กิจเจริญชัย-นาย

สวิง เผาดี พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

      444,000       444,000       444,000       444,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

23 เสริมผิวทางแอลพัล

ติกถนนคอนกรีต หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  4  ม. ยาว

  315 ม.  หนา ๐.15

 บริเวณสายทางเชื่อม

ทางหลวง 1251 -

โรงเรียนบานใหม

      579,000       579,000       579,000       579,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 191

๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
24 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  3.50  ม. 

ยาว  57 ม.  หนา ๐.

15 บริเวณสายทาง

บานนายสายทรี อานุ -

 สวนนางเสงี่ยม ปงยศ

      118,000       118,000       118,000       118,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

25 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย 4 ม.ยาว 

85 ม. บริเวณสาย

บานนางปน ทะลิ-นาง

บัวผัด วินเทอร

      218,500       218,500       218,500       218,500  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

26 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวางเฉลี่ย  2.5 ม. 

ยาวเฉลี่ย  84 ม.  

หนา ๐.๑๕ ม.บริเวณ

บานนายสมชาติ บัว

นาค-นางกิ๊บภารินทร 

ฟาแลป

      125,000       125,000       125,000       125,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

27 ปรับปรุง ถนน  คสล.หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

บริเวณสายบานนาย

ไมตรี จันตะ ยาว 100

 ม.

      250,000       250,000       250,000       250,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

28 กอสรางถนน  คสล.หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

กวาง  ๔  ม. ยาวเฉลี่ย  

65 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 

บริเวณบานนายเฉง

เฟอยแซเหลี้ยว-นายเลา

เลอ แซลี จํานวน 1 สาย

      167,500       167,500       167,500       167,500  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

29 ปรับปรุง ถนน  คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

หมูที่ 1 - 9       500,000       500,000       500,000       500,000  1.ถนน คสล.ที่เพิ่มขึ้น 
  2.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

กอสรางถนน คสล.     7,142,000    7,142,000     7,142,000    7,142,000

ปรับปรุง สคสล ลาด     1,329,000    1,329,000     1,329,000    1,329,000

หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 192

๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
29 จัดซื้อดินถมซอมแซมถนน

การเกษตร ในพื้นที่ตําบล
หนองหลม

เพื่อซอมแซม /ปรับปรุง 

ถนนในพื้นที่ใหใชงานได

ดีขึ้น

ถนนการเกษตร

หมูที่ 1 - 9

      270,000       300,000       300,000       300,000  1.จํานวนถนนไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม          

 2.รอยละของควมพึง

พอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม

กองชาง

30 กอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

1 แหง     1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000  จํานวนโครงการที่
ไดรับการกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

31 ลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการคมนาคม

ถนนถายในหมูบาน
และถนนการเกษตร
หมูที่ 1 - 9

      400,000       400,000       400,000       400,000  จํานวนถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการคมนาคม
กองชาง

32 จัดทําระบบผังเมือง ผัง

ชุมชน

เพื่อใหชุมชนมีระบผัง

เมืองที่ดี

1 ครั้ง       100,000       100,000       100,000       100,000  การมีสวนรวมของ
เจาของที่ดินในพื้นที่
เปาหมาย

ทําใหเมืองหรือชุมชนมีความ

สวยงาม เจริญเติบโตอยางมี

ระเบียบแบบแผนและถูก

สุขลักษณะ 

กองชาง

33 สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง

โครงการปรับปรุงถนน

ภายในตําบลและ

คาตอบแทนเจาหนาที่

หนวยงานอื่น

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ในการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

1 ครั้ง       200,000       200,000       200,000       200,000  จํานวนถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม

ถนนไดรับการปรับปรุง 

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
กองชาง   

อบจ.พะเยา

34 โครงการกอสราง/ปรับปรุง

ถนนลายยางแอลพัลติกคอ

นกรีตตําบลหนองหลม

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ในการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

หมูที่ 1 - 9     1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000  จํานวนถนนไดรับการ
กอสราง/ปรับปรุง

ถนนไดรับการกอสราง/

ปรับปรุง ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง   

อบจ.พะเยา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 193

๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
35 ขยายเขตระบบไฟฟาใน

ตําบลหนองหลม

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 1 - 9       500,000       500,000       500,000       500,000  รอยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช

ครัวเรือนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น กองชาง

36 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟ

กิ่ง)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชวงกลางคืน

หมูที่ 1 - 9       900,000       900,000       900,000       900,000  จํานวนหมูบานไดรับ
การติดตั้งไฟฟา
สาธารณะใชงานไดดี
ทุกแหง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน
กองชาง

37 ซอมแซมปรับปรุงไฟฟา

สาธารณะ(ไฟกิ่ง)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชวงเวลากลางคืน

หมูที่ 1 - 9       100,000       100,000       100,000       100,000  จํานวนหมูบานไดรับ
การซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใชงานไดดี
ทุกแหง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน
กองชาง

38 ติดตั้งไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย(โซลาเซล)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 1 - 9       100,000       100,000       100,000       100,000  รอยละครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช

ครัวเรือนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น กองชาง

39 ราวรั้วกั้นถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

คมนาคม

หมูที่ 1 - 9           100,000       100,000       100,000       100,000  จํานวนเสนทางที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดรับความปลอดภัย

 สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
เทศบาล

ตําบล

หนองหลม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 194

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน ผ 01
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
1 กอสรางพนัง คสล. เพื่อกัน

น้ํากัดเซาะตลิ่ง หมูที่ 5

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง หมูที่ 5       500,000       500,000       500,000       500,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

2 ซอมแซมตลิ่งกั้นน้ําหวยรอง

ชางพรอมขุดลอก หมูที่ 5
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง กวางเฉลี่ย 12 ม. 

ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 
300 ม

      208,000       200,000       200,000       200,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

3 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง/

ทํานบ ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง หมูที่ 1 - 9       500,000       500,000       500,000       500,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

4 กอสรางพนังปองกันตลิ่งลํา

หวยแปม
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง สูง 1.80 ม. ยาว 21 

ม. บริเวณที่นายผิน 

มั่งมูล

      256,000       256,000       256,000       256,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

5 กอสรางพนังปองกันตลิ่งลํา

หวยแปม
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง สูง 1.40 ม. ยาว 18 

ม.บริเวณทอเหลี่ยม

ศาลาประชาคม หมูที่ 4

      193,000       193,000       193,000       193,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

6 เรียงหินยาแนวปองกันน้ํากัน

เซาะตลิ่ง
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง หมูที่ 1 -9       200,000       200,000       200,000       200,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
ตลิ่งมีความแข็งแรงประชาชน
มีความปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล.ลําหวยรองสักเชื่อม

คลองสงน้ําทุงผาชอ หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. ยาว 6.00
 ม. แบบชองเดียว

      147,000       147,000       147,000       147,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

8 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็ก
เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 1 - 9       400,000       400,000       400,000       400,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

9 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กหวยสาน หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสวนนายนันท
 ทองคํา  หมูที่ 6 
ขนาด 1.80 x 1.80
 ชนิด 3 ชองทาง

      331,000       331,000       331,000       331,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

      857,000

ผลลัพธที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 195

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
10 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กหวยสาน หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

ทางขึ้นถ้ําปางงุน 
หมูที่ 6 ขนาด 1.80
 x 1.80 ชนิด 3 
ชองทาง

      331,000       331,000       331,000       331,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

11 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็ก หวยรองสัก หมู

ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

หวยรองสักบริเวณ
นายมุด เผากันทะ 
หมูที่ 5 ขนาด

      331,000       331,000       331,000       331,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

12 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กหวยฮุง หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

บริเวณสะพานเชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 -หมู
ที่ 2 ขนาด 2.40 x
 2.40 ชนิด 2 
ชองทาง

      406,000       406,000       406,000       406,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

13 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา หมูที่ 1 - 9 200,000      200,000      200,000      200,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

14 กอสรางทํานบกั้นน้ําหวยฮุง

 หมูที่ 1

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 1.20 ม. กวาง 
9 ม. บริเวณที่นา
นางหนําแกว ปงยศ

147,000      147,000      147,000      147,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

15 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยฮุง 

หมูที่ 1

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 1.20 ม. 
บริเวณสวนนายหลา
 พินิจ

200,000      200,000      200,000      200,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

16 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยฮุง หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา   สูง 1.80 ม. 
บริเวณหวยฮุง 1 แหง

282,000      282,000      282,000      282,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 196

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
17 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแม

ฮาง (ทุงโปง)  หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม.  บริเวณ
 ทุงโปง สวนนายคํา
อาย เผาแกว

466,000      466,000      466,000      466,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

18 กอสรางฝายกั้นน้ํา(ใต

ทราย)หวยแมฮาง (ทุงโปง) 

 หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา กวาง 1 ม. ยาว 3 ม. 

ลึก 4 ม.บริเวณ ทุงโปง

 สวนนายคําอาย เผา

แกว

80,000        80,000        80,000        80,000         จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

19 กอสรางฝายกั้นน้ํา(ใต

ทราย)หวยแมฮาง (ทุงโปง) 

 หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา กวาง 1 ม. ยาว 3 ม. 

ลึก 4 ม.บริเวณ ทุงโปง

 สวนนายนายโทน 

เผาฟู

80,000        80,000        80,000        80,000         จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

20 กอสรางฝายกั้นน้ํา(ใต

ทราย)หวยแมฮาง (ทุงโปง) 

 หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา กวาง 1 ม. ยาว 3 ม. 

ลึก 4 ม.บริเวณ ทุงโปง

 สวนนางวราภรณ สุข

สุวรรณ

80,000        80,000        80,000        80,000         จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

21 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแม

ฮาง (ทุงโปง)  หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม.  บริเวณ
 ทุงโปง สวนนาย
ชัยวัฒน เผากันทะ-
นายศักด เผากันทะ

206,000      206,000      206,000      206,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

22 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยปาง หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 2.00 ม. 1 แหง 425,000      425,000      425,000      425,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

23 กอสรางทํานบกั้นน้ําหวย

มวง หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม.  1 แหง 164,000      164,000      164,000      164,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

24 กอสรางทํานบทอน้ําลน

หวยหนองหลม หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 1.50 ม. 
บริเวณบานนายพนม
 อัมพุธ

339,000      339,000      339,000      339,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 197

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
25 กอสรางทํานบกั้นน้ําหวย

รองชาง หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.20 ม. กวาง 
10.00 ม. บริเวณ
สวนนายยูชัย อัมพุธ

162,000      162,000      162,000      162,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

26 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยรอง

ชาง หมูที่ 5 แหงที่ 1

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา หวยรองชางแหงที่ 1
 สูง 1.50 ม. 1  แหง

282,000      282,000      282,000      282,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

27 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยรอง

ชาง หมูที่ 5 แหงที่ 2

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา หวยรองชางแหงที่ 2
 สูง 1.50 ม. 1  แหง

282,000      282,000      282,000      282,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

28 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยรอง

ชาง หมูที่ 5 แหงที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา หวยรองชางแหงที่ 3
 สูง 1.50 ม. 1  แหง

282,000      282,000      282,000      282,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

29 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยปาหยาบ หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม. บริเวณ
ที่นานายผล เผา
กันทะ

174,000      174,000      174,000      174,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

30 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยปาหยาบ หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม. บริเวณ
สวนนายสําราญ 
จันทรตะวงค

174,000      174,000      174,000      174,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

31 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยผา

ชอ หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา หวยผาชอ สูง 1.80
 ม.1 แหง

413,000      413,000      413,000      413,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

32 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยผา

ชอ หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม. บริเวณ
บานไซโลนางโสภา 
ทะลิ

459,000      459,000      459,000      459,000       จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการพัฒนา

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
33 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยรองสัก หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม.         
 1 แหง

391,000      391,000      391,000      391,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

34 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยบวกลึก หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม. ยาว 
11.00 ม.  1 แหง

200,000      200,000      200,000      200,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

35 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยรองชาง หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม.บริเวณ
ตะวันตกสะพาน
บานนายชาญ ทะลิ

200,000      200,000      200,000      200,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

36 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยสาน หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 1.20 ม.  1 แหง 192,000      192,000      192,000      192,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

37 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยกางปลา หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา  สูง 1.20 ม. 1 แหง 192,000      192,000      192,000      192,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

38 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยฮุง หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 3.00 ม.  1 แหง 276,000      276,000      276,000      276,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

39 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยน้ํา

จํา หมูที่ 7 แหงที่ 1

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ําจํา

402,000      402,000      402,000      402,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

40 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยน้ํา

จํา หมูที่ 7 แหงที่ 2

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ําจํา

402,000      402,000      402,000      402,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

41 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยน้ํา

จํา หมูที่ 7 แหงที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ําจํา

402,000      402,000      402,000      402,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

42 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยน้ํา

จํา หมูที่ 7 แหงที่ 4

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม. บริเวณ
ฝายน้ําจํา

402,000      402,000      402,000      402,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 199

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
43 กอสรางทํานบกั้นน้ําหวย

น้ําจํา หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 3.00 ม. บริเวณ
ฝายหลังแอน ที่นาง
เสอี่ยม ปงยศ

978,000      978,000      978,000      978,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

44 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยโปง นําจํา หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม. บริเวณ
ที่นายศรีเหลี่ยน เผา
กันทะ

172,000      172,000      172,000      172,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

45 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแปม

 หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม. บริเวณ
นายศรีหมุด การเร็ว

206,000      206,000      206,000      206,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

46 กอสรางฝายกั้นน้ํา/ทํานบ

กั้นน้ําหวยหอ หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.50 ม.     1 
แหง

254,000      254,000      254,000      254,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

47 กอสรางฝายกั้นน้ํา/ทํานบ

กั้นน้ําหวยหอ หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.20 ม.         
1 แหง

426,000      426,000      426,000      426,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

48 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยรวมจิต หมูที่ 9

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.00 ม.       

 1 แหง

205,000      205,000      205,000      205,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

49 กอสรางฝาย/ทํานบกั้นน้ํา

หวยแมพุง หมูที่ 9

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 3.00 ม.       

 1 แหง

612,000      612,000      612,000      612,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

50 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยสาน

 หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.20 ม. บริเวณ
นายสมศักดิ์ บัวนาค

200,000      200,000      200,000      200,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

51 กอสรางทํานบทอน้ําลน

หวยกางปลา หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.60 ม. บริเวณ
หวยกางปลาบาน
สองแคว (ดงหอ)

365,000      365,000      365,000      365,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

52 กอสรางฝายกั้นน้ําหวย

กางปลา หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 1.20 ม. บริเวณ
นายประเสริฐ บัวนาค

192,000      192,000      192,000      192,000       จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 200

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
53 กอสรางฝายกั้นน้ํา หมูที่ 7 เพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สูง 2.50 ม. บริเวณ

นางขาว  พินิจ
402,000      402,000      402,000      402,000       จํานวนโครงการที่

กอสราง
ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

54 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําประปา

ภูเขา หมูที่ 6

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ 

อุปโภค – บริโภค อยาง

เพียงพอ

บริเวณประปาภูเขา 
หมูที่ 6

5,000          5,000          5,000          5,000           1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําประปา
ใชเพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

55 ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาภูเขา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ 

อุปโภค – บริโภค อยาง

เพียงพอ

2  แหง       400,000       400,000       400,000       400,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําประปา
ใชเพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

กองชาง

56 ปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ประปา ขยายเขตประปา

เพื่อปรับปรุง  ซอมแซม

ระบบประปาที่ชํารุดและ

ใหมีน้ําที่สะอาด

หมูที่ 1 - 9       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของครัวเรือน
ที่มีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง    2.รอย
ละของควมพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

กองชาง

57 เปาลางทดสอบวิเคราะห

บอบาดาล

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาด หมูที่ 1 - 9         66,000         66,000         66,000         66,000  1.รอยละของควมพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาด
ใช

กองชาง

58 กอสรางประตูระบายน้ําหวย

หอวังมัจฉา หมูที่ 8
เพื่อกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น กวาง 3.00 ม. สูง 

1.00 ม.

               5,900  -  -  -  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชนจาก
แหลงน้ํา

กองชาง

59 กอสรางประตูระบายหนอง

เอี้ยง-ทุงโทรก หมูที่ 5
เพื่อกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น สูง 1.00 ม.              10,000             10,000              10,000             10,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
ประชาชนไดรับประโยชนจาก
แหลงน้ํา

กองชาง

     10,800,000      10,800,000      10,800,000      10,800,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 201

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
60 กอสรางประตูน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น หมูที่ 1 - 9              50,000             50,000              50,000             50,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
ประชาชนไดรับประโยชนจาก
แหลงน้ํา

กองชาง

61 กอสรางถังพักน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

อยางเพียงพอ

๑  แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีน้ําใชเพิ่มขึ้น 2.

รอยละของควมพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนในหมูบานมีน้ําใช
ตลอดป

กองชาง

62 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 

195 ม. บริเวณบานนาง

หนําแกว ปงยศ- นางคําปน

      657,000       657,000       657,000       657,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 2.

รอยละของควมพึงพอใจของ

ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

63 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 

110 ม.บริเวณบานนางดา 

 เผากันทะ  -  นางเปง เผา

กันทะ

      371,000       371,000       371,000       371,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของควมพึงพอใจ

ของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

64 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 

303 ม.บริเวณบานนาย

วงค ทาจินะ – นางสายฝน 

ลินเฮาท

    1,021,000    1,021,000     1,021,000    1,021,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของควมพึงพอใจ

ของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

65 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 

142 ม.ขนาดกวาง 0.50 

ม. ยาว 142 ม.บริเวณ

บานนางกัลยา การเร็ว - 

นายศรี สุขสุวรรณ

      511,000       511,000       511,000       511,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของควมพึงพอใจ

ของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

66 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 

187 ม.ขนาดกวาง 0.50 

ม. ยาว 142 ม.บริเวณ

บานนางกัลยา การเร็ว - 

นายศรี สุขสุวรรณ

      673,000       673,000       673,000       673,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของควมพึงพอใจ

ของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

67 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

บริเวณบานนายเจริญ พินิจ

 - นายสําราญ เทสมุทร
      250,000       250,000       250,000       250,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของควมพึงพอใจ

ของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 202

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
68 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.30 ม. 

ยาว 161 ม.บริเวณ

บานนางกาบ มั่งมูล - 

หนาบานนายไมตรี 

จันตะ

      543,000       543,000       543,000       543,000  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

69 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 146 ม.บริเวณ

บานนายรังสรรค -

นายณรงค-นายกฤษดา

 เผาตะใจ

      504,000       504,000       504,000       504,000  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

70 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําดาดคอนกรีต 

คสล. หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 196 ม.บริเวณ

หนาโรงเรียนบาน

ปางงุน

      177,000       177,000       177,000       177,000  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

71 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

บริเวณชวงที่ 1.บานนาง

เสงี่ยม -นางอารี ก. 0.5

 ม. ยาว 109 ฒ.ชวงที่ 

2.แยก รร.บานใหม-นาง

เสงี่ยม ก.0.5 ม. ยาว 

135 ม.

      486,000       486,000       486,000       486,000  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

72 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

บริเวณบานขางตลาด

สดบานใหมไชยมงคล 

กวาง 0.50 ม. ยาว 

38 ม.

      137,000       137,000       137,000       137,000  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

73 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 0.30 ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 202

 เมตร บริเวณบาน

นายประสงค ทะลิ-รร.

บานหนองหลม

      439,000  -  -  -  1.รางระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 203

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน 6,826,000          6,387,000          6,387,000          6,387,000          

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)

74 กอสรางรางระบายน้ําใน

หมูบาน

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

หมูที่ 1 - 9       400,000       400,000       400,000       400,000  1.รางระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น

 2.รอยละของควมพึง

พอใจของประชาชน

เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

75 ปรับปรุง ซอมแซมคลองสง

น้ําฝายกั้นน้ํา ทบนบกั้นน้ํา

 ทอลอดเหลี่ยม

เพื่อซอมแซมใหใชงานได

ดี และสามารถกักเก็บน้ํา

มีปริมาณมากขึ้น

หมูที่ 1 - 9       400,000       400,000       400,000       400,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

76 ปรับปรุงคลองสงน้ําหวยหอ

 หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

หวยหอเชื่อมหวยปาง
 หมูที่ 4 กวาง 2.20
 ม.ยาว     116 ม.

      188,000       188,000       188,000       188,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

77 ปรับปรุงคลองสงน้ําดาด

คอนกรีตหวยแมฮาง หมูที่ 3
เพื่อเพิ่มทางน้ําใหสะดวก

รวดเร็ว

ยาว 500 ม.       512,000       512,000       512,000       512,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

78 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000  -  -  - 1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีน้ําใชเพิ่มขึ้น

  2.รอยละของควมพึง

พอใจของประชาชน

ประชาชนมีน้ําบาดาลใชใน
หมูบาน

กองชาง

79 กอสรางทอน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ํา 1 แหง       150,000       150,000       150,000       150,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

80 วางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว
หมูที่ 1 - 9       200,000       200,000       200,000       200,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
เพื่อระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

81 กอสราง และปรับปรุงดาด

คอนกรีต

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

 1 แหง       100,000       100,000       100,000       100,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 204

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
82 ขุดสระน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น หมูที่ 1 - 9       100,000       100,000       100,000       100,000  จํานวนโครงการที่

กอสราง
ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

83 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อขยายเขตประปาหมูบาน
ใหมีน้ําอุปโภค บริโภคอยาง
ทั่วถึง

หมูที่ 1 - 9       500,000       500,000       500,000       200,000 1.รอยละของครัวเรือน
ที่มีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง  2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน

หมูบาน

กองชาง

84 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

85 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

86 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

87 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 205

๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
88 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ลงทอกรุบอ หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง       200,000       200,000       200,000       200,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

89 โครงการขุดบอน้ําตื้น เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 - 9       100,000       100,000       100,000       100,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

90 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตรพรอมลงทอกรุ

บอ

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้น

ตําบลหนองหลม       500,000       500,000       500,000       500,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําใช
เพิ่มขึ้น   2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

91 อบรมใหความรูเรื่องการ

บริหารจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูการบริหารจัดการ

แหลงน้ํา และใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ

ตําบลหนองหลม         10,000         10,000         10,000         10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนไดรับประโยชน

จากแหลงน้ํา

กองชาง

92 กอสรางระบบประปา

บาดาล หมูที่ 9

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ อุปโภค

 – บริโภค อยางเพียงพอ
หมูที่ 1 - 9   1,000,000   1,000,000     1,000,000    1,000,000 1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น          2.รอยละ

ของควมพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา
 กรม
สงเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๑.๒  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)
93 กอสรางระบบประปา

บาดาล หมูที่ 6

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ อุปโภค

 – บริโภค อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน

ระบบประปา

บาดาล ตามแบบ

ประปา 1 แหง

  1,786,000   1,786,000   1,786,000   1,786,000 1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น    2.รอยละ

ของควมพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา
 กรม
สงเสริมฯ

94 กอสรางระบบประปา

บาดาล หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ อุปโภค

 – บริโภค อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน

ระบบประปา

บาดาล 1 แหง

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําประปา
ใชเพิ่มขึ้น    2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

ทต.หนอง
หลมกรม
ทรัพยากรน้ํา
 กรม
สงเสริมฯ

95 กอสรางระบบประปา

บาดาล หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ อุปโภค

 – บริโภค อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน

ระบบประปา

บาดาล 1 แหง

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1.รอยละของจํานวน
ประชาชนที่มีน้ําประปา
ใชเพิ่มขึ้น    2.รอยละ
ของควมพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

ทต.หนอง
หลมกรม
ทรัพยากรน้ํา
 กรม
สงเสริมฯ

96 โครงการขุดลอกลําหวย

ภายในตําบล

เพื่อเพิ่มทางน้ําใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 1 - 9      500,000      500,000       500,000       500,000 1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น    2.รอยละ

ของควมพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
หมูบาน

ทต.หนอง
หลมกรม
ทรัพยากรน้ํา
 กรม
สงเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 ปรับปรุงฌาปนสภาน

ตําบลหนองหลม/กอสราง

เมรุเผาศพตําบลหนองหลม

เพื่อเปนการปรับปรุง

ฌาปณสถาน

ปาสุสานตําบล

หนองหลม

      500,000       500,000       500,000       500,000  รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ฌาปณสถานไดรับการ

ปรับปรุงดูแล

กองชาง

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่

ผ 01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 กอสราง/ปรับปรุงอาคาร  

สถานที่  สิ่งแวดลอม

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการประชาชน

เทศบาลตําบล

หนองหลม

      500,000       500,000       500,000       500,000  จํานวนครั้งที่กอสราง/
ปรับปรุง

ประชาชนมีความพอใจในการ
ไดรับบริการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง

ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

ผ 01 
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานสรางความเข็มแข็ง

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑.๔ พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1   โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได
1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 สงเสริมอาชีพกลุมเชือกรม

ดิ้น

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

สํานักปลัด

3 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 สงเสริมอาชีพกลุมดอกไม

ประดิษฐ

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5 สงเสริมอาชีพกลุมสตรี

พิการเย็บปกประดิษฐ

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

6 สงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บ

เสื้อผา

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได
1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 
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๑.๔ พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

7 สงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายไดใกแก

เกษตรกร

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

8 สงเสริมอาชีพกลุมทําน้ํายา

อเนกประสงค

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

9 สงเสริมอาชีพกลุมสาน

กระเปา/ตระกรา

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

10 สงเสริมอาชีพกลุมหมอเมือง เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุม

หมอเมืองในตําบล

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

11 สงเสริมกิจกรรมดาน

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมพื้นบาน

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ในการประกอบอาชีพ

1 ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

12 สงเสริมอาชีพราษฎร กลุม

หรือองคกรตางๆ ในตําบล

เพื่อสงเสริมกลุมตางๆ 

ในตําบล

1 ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

กลุมตางๆ หรือองคกร

ในตําบลไดรับการสงเสริม

สํานักปลัด

13 สงเสริมอาชีพกลุมทําไม

กวาด

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

14 สงเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจ

เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายไดใหแก

เกษตรกร

1 ครั้ง        10,000        10,000     10,000     10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองคความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนดวาะรการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สงเสริมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อสงเสริมเกษตรกร

ดํารงชีวิตอยางประหยัด

หมูที่ 1 - 9          50,000         50,000      50,000      50,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

เกษตรกรมีรายได

มากกวารายจาย

สํานักปลัด

2 สงเสริมศูนยเรียนรูตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

นําแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000       30,000       30,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

ประชาชนสามารถลด
คาใชจายในครัวเรือน

สํานักปลัด

3 สงเสริมการออม บุคคล 

กลุมองคกร

เพื่อสงเสริมการออม

ทรัพยเพื่อใชเปนทุนใน

การประกอบอาชีพ

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

ปลูกฝงคุณธรรมในดานการ

ประหยัด ความซื่อสัตย 

ความรับผิดชอบ และความ

เปนอยูอยางพอเพียงแก

สมาชิก และเยาวชน

สํานักปลัด

4 ใหความรูการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน
เพื่อใหครัวเรือนทุก

ครัวเรือนในเขตจังหวัดได

ใชเปนขอมูลคาใชจาย

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน

9 หมูบาน          10,000         10,000      10,000      10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การอบรมและสงเสริม

ไดใชเปนขอมูล

ประกอบการแกไข

ปญหาของหมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๒.๓   การสงเสริมและสรางองคความรู องคการชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI)

1 สงเสริมกลุมสตรีตําบล

หนองหลม

เพื่อการพัฒนากิจกรรม

สตรี

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000       30,000       30,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

สตรีในตําบลไดทํา

กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

2 โครงการปดทองหลังพระ เพื่อสืบสานงานพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเพื่อการดํารงชีวิต
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล

ตําบลหนองหลม           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนไดเรียนรู

และนอมนําแนวทาง

พระราชดําริมาปรับใช

กับวิถีชีวิต

สํานักปลัด

3 โครงการแผนดินธรรม

แผนดินทอง

เพื่อสรางสรรคแผนดินไทยให

เปนแผนดินธรรมแผนดินทอง

เพื่อถวายเปนราชสัการะแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช โดยเนนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,

โครงการบวร (บาน วัด โรงเรียน)

ตําบลหนองหลม           30,000          30,000       30,000       30,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนมีความรักความ
สามัคคี

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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๒.๕ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาทางสังคม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการทองถิ่นเพื่อนอง เพื่อใหเด็กมีทักษะในการ

ดํารงชีวิตและเปนคนดีใน

สังคม

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

เด็กมีทักษะในการ

ดํารงชีวิตและโตขึ้น

เปนคนดีของสังคม

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว

เพื่อใหสังคมและชุมชนมี

สวนรวมในการปองกัน 

แกไขปญหาและสราง

เครือขายเฝาระวังปญหา

ในพื้นที่อยางยั่งยืน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สังคมและชุมชนมีสวน

รวมในการปองกัน 

แกไขปญหาและสราง

เครือขายเฝาระวัง

ปญหาในพื้นที่อยาง

ยั่งยืน

สํานักปลัด

๒.๗  สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุมเปาหมาย เพื่อสรางหลักประกันความ มั่นคง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการแกไขปญหาความ

ยากจน

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

๑ ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

สามารถชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอน

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สนับสนุนหมูบานโครงการ

บานเมืองนาอยูเชิดชู

คุณธรรม

สงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนใหนาอยู

หมูที่ 1 - 9           45,000          45,000       45,000       45,000  จํานนวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ตําบลหนองหลมเปน

ชุมชนนาอยูเชิดชู

คุณธรรม

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

๔.๑ ปกปอง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1  โครงการสรางความ

สมานฉันท การปกปอง

สถาบันสําคัญของชาติ 

และสรางความเข็มแข็ง

เพื่อเปนการปกปอง

สถาบันสําคัญของชาติ

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  รอยละของครัวเรือนที่มี
สวนรวมในการปกปอง
สถาบัน

เปนการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติและความ

สามัคคีของคนในชาติ

สํานักปลัด

2 จัดตั้งศูนยดํารงธรรม

ประจําตําบล

เพื่อเปนศูนยอํานวยความ

เปนธรรมใหแกประชาชน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เปนศูนยอํานวยความเปน
ธรรมใหแกประชาชน

สํานักปลัด

3 ใหความรูแก เยาวชน  

ประชาชน ผูนําชุมชนใน

เรื่องการเมือง การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให เยาวชน และ

ประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น

1 ครั้ง           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เยาวชน และประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับการเมือง
ในทางที่ถูกตองมากขึ้น

สํานักปลัด

4 ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล

หนองหลม

เพื่อเปนศูนยไกลเกลี่ย

ขอพิพาทและอํานวยการ

ชวยเหลือกฏหมายแก

ประชาชน

1 ครั้ง           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

เปนศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาทแกประชาชนและ
อํานวยการชวยเหลือ
กฎหมายแกประชาชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๔.2 ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

เพื่อใหชุมชนปลอดจาก

ยาเสพติด

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

2 โครงการอบรมและรณรงค

ตอตานยาเสพติด

เพื่อใหชุมชนปลอดจาก

ยาเสพติด

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

3 โครงการจัดหาน้ํายาตรวจ

สารเสพติดในปสสาวะ

เพื่อใหชุมชนปลอดจาก

ยาเสพติด

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

4 สงเสริมอาชีพกลุมผูติดยา

เสพติด

เพื่อชวยเหลือกลุมผูติดยา

เสพติด

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม กลุมผูติดยาเสพติดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

5 สนับสนุนการบําบัดฟนฟูผู

ติดยาเสพติด

เพื่อชวยเหลือกลุมผูติดยา

เสพ

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม กลุมผูติดยาเสพติดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

6 คายเยาวชนตานยาเสพติด

 To be number one

เพื่อสงเสริมกิจกรรมจด

คายเยาวชนตานยาเสพ

ติดTo be number one

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม เยาวชนมีทักษะการเรียนรู
ดานยาเสพติด,สงเสริมการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแกเยาวฃน

สํานักปลัด/

งานปองกัน

7 โครงการหมูบานเอาชนะยา

เสพติดอยางยั่งยืนเพื่อ

แกไขปญหายาเสพติดใน

ครอบครัว

เพื่อใหหมูบานเปน

หมูบานที่ปลอดยาเสพติด

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000       20,000       20,000  จํานวนกลุมที่สงเสริม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

สํานักปลัด/

งานปองกัน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๒ สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)

1  สงเสริมสภาวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น

ตําบลหนองหลม

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

สภาวัฒนธรรม

1 แหง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

สภาวัฒนธรรมมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

2 สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
 ใหมีเอกลักษณมีการถายทอดสู
เยาวชนและประชาชน

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมีการ

สืบสานตอไป

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานพิธีทาง

ศาสนาและประเพณีตาง ๆ

เพื่อเปนการสงเสริมการ

จัดงานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น งาน

พิธีทางศาสนา งานพระ

ราชพิธี

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมีการ

สืบสานตอไป

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมวัดพัฒนา

วัดตัวอยาง  หนึ่งตําบล

หนึ่งวัด

เพื่อพัฒนาวัดใหเปนศูนย

รวมจิตใจของประชาชน

1 แหง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัดไดรับการพัฒนาให

เปนวัดตัวอยาง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 



หนา 218

๒.๒ สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)

5 โครงการจัดงานวันปยะ

มหาราช
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ

คุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

1 แหง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

ประชาชนและหนวยงานใน

พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี

และนอมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

สํานักปลัด

6 โครงการจัดงานวันลอย

กระทง

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

หมูที่ 1 - 9         100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมีการ

สืบสานตอไป

สํานักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรมวันชาติ

ไทย

เพื่อเปนการสรางความ

สมัครสมานสามัคดีของ

คนไทย

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนและคนไทยทั้ง

ชาติมีความสมัครสมาน

สามัคดี

สํานักปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชการที่ 9

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ

คุณของพระบาทสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

1 แหง           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนและหนวยงานใน

พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี

และนอมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ฯ

สํานักปลัด

9  โครงการจัดงานวัน

สักการะเจาพอคําปวน

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1 แหง         100,000        100,000     100,000     100,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมีการ

สืบสานตอไป

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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๒.๒ สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (KPI)

10  โครงการจัดกิจกรรมวัน

เขาพรรรษา

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

ตําบลหนองหลม           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมีการ

สืบสานตอไป

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนากิจกรรม

ผูสูงอายุ

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผูสูงอายุไดมีกิจกรรม

รวมกัน

สํานักปลัด

12 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม เพื่อสงเสริมการปฏิบัติ

ธรรม

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนในตําบลได

เขารวมฝกปฏิบัติธรรม

สํานักปลัด

13 โครงการสนับสนุนสงเสริม

วัฒนธรรมชนเผามง

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ชนเผามง

เผามง หมูที่ 5             5,000            5,000         5,000         5,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาชนเผามีการสืบ
สานตอไป

สํานักปลัด

14 โครงการสนับสนุนสงเสริม

วัฒนธรรมชนเผาเมี่ยน

เพื่อเปนการสืบสานและ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ชนเผาเมี่ยน

เผาเมี่ยน หมูที่ 9             5,000            5,000         5,000         5,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาชนเผามีการสืบ
สานตอไป

สํานักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

"คายเยาวชนตนกลาสราง

คานิยม 12 ประการ"

เพื่อกระตุนการปลูกฝง
คานิยมหลัก 12 ประการ 
ผานกระบวนการขับเคลื่อน
สรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน
ของตนเอง

หมูที่ 1 - 9          20,000         20,000      20,000      20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เด็กและเยาวชนสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปขยาย
ผลในพื้นที่ของตนเอง

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

พะเยา       

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 220

๒.๒ การอนุรักษสงเสิรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

15 โครงการสรางภูมิคุมกันวัคซีน

วัฒนธรรม "คานิยม 12 

ประการ"

เพื่อพัฒนาองคความรูเพิ่ม
ทักษะและเรงสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับคานิยมหลัก
 12 ประการ เด็ก เยาวชน 
ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 
สังคมแวดลอมสวนรวม

หมูที่ 1 - 9          20,000         20,000      20,000      20,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เด็กและเยาวชนสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปขยาย
ผลในพื้นที่ของตนเอง

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

พะเยา       

สํานักปลัด

16 โครงการวันทองถิ่นไทย เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ร.5 ที่
ทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอม จัดตั้ง"สุขาภิบาล
ทาฉลอม" อันเปนจุดเริ่มตน
ของการกระจายอํานาจการ
ปกคครองในระบอบบ
ประชาธิปไตย

เทศบาลตําบล

หนองหลม

         10,000      10,000      10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

บุคลากร ทต.หนองหลม
ไดสํานึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ร.5
 ที่ทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอม จัดตั้ง 
"สุขาภิบาลทาฉลอม" อัน
เปนจุดเริ่มตนของการ
กระจายอํานาจการ
ปกคครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 221

๒.๒ การอนุรักษสงเสิรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

17 โครงการวันเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานและลูกจางของ
เทศบาลฯ เห็นถึงความ
สําคัญของวันดังกลาว และ
ตระหนักถึงหนาที่ของ
เทศบาลในการอํานวยประโย
ชนใหแกทองถิ่น
และสาธารณชน

เทศบาลตําบล

หนองหลม

         10,000         10,000      10,000      10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

คณะผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางเทศบาลฯ เห็น
ถึงความสําคัญและ
ตระหนักถึง หนาที่ของ
เทศบาลในการอํานวยประ
โยชนแกทองถิ่นและ
สาธารณชน

สํานักปลัด

18 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ

ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัฐกาลที่ 10

หมูที่ 1 - 9           10,000          10,000       10,000       10,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนและหนวยงานใน

พื้นที่ แสดงความจงรักภักดี

และนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจา

อยูมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัฐ

กาลที่ 10

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 222

๒.๓   การสงเสริมและสรางองคความรู องคการชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI)

1 สนับสนุนกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน(วันเด็กแหงชาต)ิ

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

และพัฒนาดานจิตใจ

สังคมและสติปญญา

๑ ครั้ง           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

เด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนาเพื่อเปนบุคลากรที่
ดีตอไป

สํานักปลัด

2 การแขงขันกีฬานักเรียน

เยาวชนและประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรวม

แขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

๑ ครั้ง         300,000        300,000     300,000     300,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนหันมาเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

3 กอสรางสนามกีฬาในตําบล เพื่อใหมีสนามกีฬาใน

การออกกําลังกาย

๑ สนาม           1,000,000          1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวนโครงการที่
กอสราง

ประชาชนมีสนามกีฬาและหันมา

เลนกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น
สํานักปลัด

4 สงเสริมการออกกําลังกาย 

การเลนดนตรีและจัดหา

อุปกรณกีฬา

เพื่อใหประชาชนสนใจในการ
ออกกําลังกาย / เลนดนตรี 
เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000       50,000       50,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ประชาชนมีอุปกรณ

การออกกําลังกายและ

เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 223

บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานเกษตร

แผนงานเกษตร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑.๔ พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สงเสริมศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลหนองหลม

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกร

1 ครั้ง           25,000          25,000        25,000        25,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

เกษตรกรและประชาชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการผลิตสื่อและ

เผยแพรประชาสัมพันธให

ความรูทางวิชาการและ

การถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรใหแก

ประชาชนและเกษตร

เพื่อใหเกษตรกรมีความรู

ดานการเกษตรเพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 - 9        20,000        20,000      20,000      20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

เกษตรกรมีการพัฒนาใน
การผลิตพืชผลทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการตลาดสีเขียว เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายได

1 ครั้ง        10,000        10,000      10,000      10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุน

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสรางรายไดและ

กระจายรายไดใหแก

เกษตรกร

1 ครั้ง        10,000        10,000      10,000      10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 



หนา 224

แผนงานเกษตร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ผ 01

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองคความรูใหชุมชนมีภูมิตานทานกําหนดวาะรการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สงเสริมสนับสนุนการปลูก

และบริโภคผลผลิตทาง

การเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อลดตนทุนการผลิตแก

เกษตรกรและประชาชน

มีความปลอดภัยจากการ

บริโภคผลิตผลทาง

การเกษตร

๑ ครั้ง          10,000         10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 สงเสริมการทําปุยหมัก

ชีวภาพปุยอินทรีย

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกร

๑ ครั้ง          10,000         10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 สงเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรไทย

เพื่อสงเสริมการปลูกพืช

ที่ปลอดสารพิษ

หมูที่ 1 - 9          10,000         10,000       10,000       10,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริม
ประชาชนมีพืชที่ปลอด
สารพิษไวบริโภค

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 225

แผนงานเกษตร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผ 01

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สงเสริมการปลูกตนไม

เศรษฐกิจ

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

เกษตร

๑ ครั้ง           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรและประชาชนมี
แหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 สงเสริมการปองกันกําจัด

วัชพืชและศัตรูพืชโดยไมใช

สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ๑ ครั้ง           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

สามารถกําจัดและปองกัน
ศัตรูพืช

สํานักปลัด

3 สงเสริมเมล็ดพันธุขาว เพื่อสรางรายไดใหแก

เกษตรกร

๑ ครั้ง           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

4 ปลูกปาไมและฟนฟูปาไม

เสื่อมโทรม

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยกรธร

รมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

ประชาชนรูคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด

5 สงเสริมไถกลบลดการเผา

ตอซังขาว

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี

ความอุดมสมบูรณ

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

สภาพดินมีความอุดม
สมบูรณและลดคาใชจาย
ในการผลิต

สํานักปลัด

6 สงเสริมการพัฒนาและ

ฟนฟู คุณภาพของที่ดิน

และการใชที่ดินใหเกิด

ประโยชน

เพื่อใหประชาชนมีความรู

เรื่องการฟนฟูคุณภาพ

ของดิน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

ดินไดรับการปรับปรุง
ผลิตผลทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 226

๓.๑ อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

7 สงเสริมการทําปุยพืชสดใน

พื้นที่การเกษตร

เพื่อปรับปรุงสภาพดินมี

ความอุดมสมบูรณ

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

สภาพดินมีความอุดม
สมบูรณและลดคาใชจาย
ในการผลิต

สํานักปลัด

8 สงเสริมการใชปุยหมัก ปุย

ชีวภาพในชุมชนลดการใช

สารเคมี

เพื่อใหเกษตรกรมีความ
ปลอดภัยจากการใชสารเคมี 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  จํานวนกลุมที่ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรมีความปลอดภัย

จากการใชสารเคมี และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

9 สงเสริมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดาน

 ดิน น้ํา ปา อากาศ

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000        50,000        50,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

ประชาชนรูคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด

10  โครงการกอสรางฝาย

ชะลอน้ําและซอมแซมฝาย

ตนน้ําลําธาร (ฝายแมว)

เพื่อใหเกษตรมีแหลงน้ํา

เพื่อทําการเกษตร

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000        50,000        50,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีแหลงน้ําเพื่อ
ทําการเกษตรและสราง
ความชุมชื้นใหปาไม

สํานักปลัด

11 โครงการพัฒนากลุม

ประชาชนเพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(รสทป. ทสม,เยาวชน)

เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีสวนรวมในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

๑ แหง           50,000          50,000        50,000        50,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

ประชาชนรูคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด

12 โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและพันธสัตวพื้นบาน

เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช

และพันธสัตวในเขตพื้นที่

ตําบลหนองหลม

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

มีพันธุกรรมพืชและ

พันธสัตวไมสญพันธ

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 227

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี 
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ

ประหยัดพลังงาน LED

เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางประหยัด

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000        30,000        30,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัด
พลังงาน

ลดใฃพลังงานไฟฟาใน

ชุมชน

สํานักปลัด

2 โครงการจัดอบรมใหความรู

เรื่องการประหยัดพลังงาน

ในชุมชน

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชพลังงานให
เปนผูรูคุณคาใชอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัด
พลังงาน

ลดใฃพลังงานไฟฟาใน

ชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมเยาวชน

ใหความรูในการสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ

พลังงานและใชพลังงาน

ทดแทน

เพื่อสรางความรูความ

เขาใจเรื่องเกี่ยวกับ

พลังงานใหกับเยาวชน

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000        30,000        30,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงาน

เยาวชนมีความรูดาน

พลังงาน

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคการใช

จักรยานสูบน้ําในชุมชน

เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางประหยัด 

และลดคาใชจาย

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000        30,000        30,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัด
พลังงาน

ลดคาใชจายดานน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาใชจาย

ไฟฟา

สํานักปลัด

5 โครงการ solar sell สูบน้ํา

เพื่อการเกษตร/ประปา

หมูบาน

เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางประหยัด 

และลดคาใชจาย

หมูที่ 1 - 9         500,000        500,000      500,000      500,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงาน

ชวยลดตนทุนคาใชจาย
และประยุกษใชพลังงาน
ทดแทนเพื่อการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



หนา 228

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี 
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

6 โครงการไฟกิ่งสาธารณะ 

LED

เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางประหยัด

หมูที่ 1 - 9           50,000          50,000        50,000        50,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัด
พลังงาน

ลดใฃพลังงานไฟฟาใน

ชุมชน

สํานักปลัด

7 โครงการเตาเผาศพไรมลพิษ เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางประหยัด

หมูที่ 8       1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัด
พลังงาน

ลดใฃพลังงานไฟฟาใน

ชุมชน

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมการผลิต

และใชเตาชีวมวล (แกลบ)

เพื่อนําวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตรมาเปน

พลังงานเชื้อเพลิง

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000        30,000        30,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ลดรายจายในครัวเรือน

 และสรางรายไดใน

การผลิตเตาชีวมวล

สํานักปลัด

9 โครงการสงเสริมการผลิต

และใชเตาชีวมวล (ฟน)

เพื่อนําวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตรมาเปน

พลังงานเชื้อเพลิง

หมูที่ 1 - 9           30,000          30,000        30,000        30,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ลดรายจายในครัวเรือน

 และสรางรายไดใน

การผลิตเตาชีวมวล

สํานักปลัด

10 โครงการสงเสริมการผลิต

และใชเตาปงยางไรควัน

ประสิทธิภาพสูง

เพื่อสงเสริมอาชีพการ

ผลิต และการประหยัด

พลังงานเชื้อเพลิง

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงาน

สามารถใชวัสดุที่มีอยู

ในทองถิ่นใหเกิด

ประโยชนในการ

ประหยัดพลังงาน

ื้ ิ

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 229

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี 
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

11 โครงการสงเสริมการผลิต

กาซชีวภาพในครัวเรือน

(เศษอาหาร,มูลสัตว)

เพื่อสงเสริมการผลิตการ

ใชกาซชีวภาพในชุมชน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ลดรายจายในครัวเรือน 

และลดคาใชจายดาน

กาซหุงตม LPG ที่ใชใน

ครัวเรือน

สํานักปลัด

12 โครงการสงเสริมการใช

ตูอบพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อสงเสริมการใช

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ลดรายจายในครัวเรือน 

และลดคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟา

สํานักปลัด

13 โครงการสงเสริมการผลิต

และใชเตาเผาถาน 200 

ลิตร (แบบตั้ง - แบบนอน)

เพื่อสงเสริมการใช

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

สามารถใชวัสดุที่มีอยูใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชน

ในการประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง

สํานักปลัด

14 โครงการสงเสริมการผลิต

และใชตะบันน้ํา

เพื่อสงเสริมการใช

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

สามารถใชวัสดุที่มีอยูใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชน

ในการประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง

สํานักปลัด

15 โครงการเตาเผาขยะไรควัน เพื่อสงเสริมการใช

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน

หมูที่ 1 - 9       1,300,000      1,300,000    1,300,000    1,300,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

สามารถใชวัสดุที่มีอยูใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชน

ในการประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี 
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

16 โครงการฝกอบรมวิทยากร

ตัวคูณ ดานพลังงานประจํา

ตําบล(เปลี่ยนความคิด)

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูดานพลังงานแก

ประชาชน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรูความ
เขาใจเรื่องพลังงาน และ
เกิดจิตสํานึกอนุรักษ
พลังงานอยางคุมคา และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สํานักปลัด

17 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู

การอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน

เพื่อถายทอดเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน ให

นักเรียน ประชาชนใน

ชุมชน กอเกิดความรู

ความเขาใจดานพลังงาน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรูความ
เขาใจเรื่องพลังงาน และ
เกิดจิตสํานึกอนุรักษ
พลังงานอยางคุมคา และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สํานักปลัด

18 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

พลังงานในสถานศึกษา วัด

 ชุมชนโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจําตําบล

เพื่อประชาสัมพันธดาน

พลังงานและถายทอด

องคความรูดานพลังงาน

ใหแกชุมชนและทองถิ่น

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

ประชาฃนมีความรูความ
เขาใจเรื่องพลังงาน และ
เกิดจิตสํานึกอนุรักษ
พลังงานอยางคุมคา และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ



หนา 231

๓.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท . เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการปองกันควบคุมไฟ

ปาและหมอกควัน

เพื่อปองกันผลกระทบตอ

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนจากไฟปาและ

หมอกควัน

หมูที่ 1 - 9           20,000          20,000        20,000        20,000  รอยละของครัวเรือนที่
ปองกันไฟปาและหมอก
ควัน

โ สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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บัญชีโครงการพัฒนา แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๑.๔ พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ 
การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจัดสรรงบประมาณ

เปนเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ

แบบขั้นบันได

หมูที่ 1 - 9        8,217,600       8,217,600     8,217,600     8,217,600  จํานวนกลุมเปาหมายที่
ไดรับการสงเคราะห

มีการชวยเหลือผูประสบ

ปญหาทางสังคมอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคายังชีพ

ใหแกผูมีสิทธิรับเบี้ยยัง

ชีพความพิการในตําบล

หมูที่ 1 - 9        5,232,600       5,232,600     5,232,600     5,232,600  จํานวนกลุมเปาหมายที่
ไดรับการสงเคราะห

มีการชวยเหลือผูประสบ

ปญหาทางสังคมอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เพื่อจายเปนสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

หมูที่ 1 - 9           300,000          300,000        300,000        300,000  จํานวนกลุมเปาหมายที่
ไดรับการสงเคราะห

มีการชวยเหลือผูประสบ

ปญหาทางสังคมอยาง

ั่ ึ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหนองหลม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 01 ผ 01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 4  ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

 ๔.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 เงินสํารองจาย เพื่อจายเปน คาใชจายใน
กรณีจําเปน  หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนหรือมี
เหตุการณตาง ๆ  ที่มิอาจ
คาดหมายได ลวงหนา

ตําบลหนองหลม      300,000     300,000   300,000   300,000  รอยละของครัวเรือนที่
ไดรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผูประสบภัยพิบัติไดรับ

การชวยเหลือเบื้องตนได

ทันทวงที

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีใหมีประสิทธิภาพ

5.3  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 เงินสมทบประกันสังคม เพื่อจายสมทบประกันสังคม
พนักงานจางเทศบาลตําบล
หนองหลม

๑ ครั้ง        170,000       170,000     170,000     170,000  จํานวนบุคลการที่

ไดรับเงินสมทบ

ประกันสังคม

พนักงานจางไไดรับการ

บริการดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

2 ทุนการศึกษา เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษา
พนักงานเทศบาล/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็กตามโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต

๑ ครั้ง          45,000         45,000       45,000       45,000  จํานวนบุคลากรที่

ไดรับทุนการศึกษา

บุคลากรมีความรู
ความสามารถและสามารถนํา
ความรูมาพัฒนาองคกร

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

5.3  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

4 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทย

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย   
ตั้งจายอัตรารอยละเศษหนึ่ง
สวนหกของงบประมาณ
รายรับจริงประจําปและ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ทุกฉบับของปที่ผานมา( ไม
รวมเงินกู uเงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท )

หมูที่ 1 - 9          27,290         27,290       27,290       27,290  จํานวนครั้งที่บํารุง

สมาคม

เทศบาลตําบลหนองหลม
ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

หนองหลม

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลสุเทพ โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมทบ 1 สวน และรัฐบาล 1
 สวน

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลหนอง

หลม

        200,000        200,000      200,000      200,000  จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับการบริการ
ดานสุขภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่   2   พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการแกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันของเด็กใน

สถานศึกษา

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมี

อาหารกลางวันรับประทาน

4 ศูนย/4 โรง          20,000         20,000       20,000      20,000  จํานวนศูนยฯ/

โรงเรียนที่ไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุน

เด็กนักเรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน

สํานักปลัด

๒.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหนองหลม

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง        350,000       350,000     350,000    350,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

2 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานแมพริก

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง        170,000       170,000     170,000    170,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

ศูนยเด็กเล็กมีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหนองหลม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 02 
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๒.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

3 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานใหม

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง        350,000       350,000     350,000    350,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีทักษะและ

พัฒนาการดานตางๆที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

4 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปางงุน

เพื่อเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

1 โรง        240,000       240,000     240,000    240,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

นักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5  จัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนโครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนบาน

ใหม

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ

 1 โรง        170,000       170,000     170,000    170,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

6 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบานแมพริก

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ

 1 โรง          85,000         85,000       85,000      85,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

7 จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบานหนองหลม

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ

 1 โรง        170,000       170,000     170,000    170,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

8  จัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนโครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนบาน

ปางงุน

เพื่อเด็กนักเรียนไดดื่มนมที่

มีคุณภาพ

 1 โรง        120,000       120,000     120,000    120,000  จํานวนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาโรงเรียน

และศูนยฯทั้ง 6 ดาน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
ผ 02 
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๒.๖ การสงเสริมและแกไขปญหาดานการสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการอุดหนุน 

คณะกรรมการสาธารณสุข

มูลฐานประจําหมูบาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข

หมูที่ 1 - 9        135,000       135,000     135,000    135,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ

อาสาสมัครสาธารณสุขมี

ศักยภาพในการทํางาน

สํานักปลัด

2 เงินอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

ชุมชนในการดูแลรักษา

สุขภาพตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

หมูที่ 1 - 9        180,000       180,000     180,000    180,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

สํานักปลัด

3 เงินอุดหนุนโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

พิษสุนัขบาฯ

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู

เกี่ยวกับอันตราย การปองกัน

และควบคุมการแพรระบาย

ของโรคพิษสุนัขบา

หมูที่ 1 - 9          50,000         50,000       50,000      50,000  จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ประชาชนไดรับความรู

เกี่ยวกับอันตราย การ

ปองกันและควบคุมการ

แพรระบายของโรคฯ

สํานักปลัด

๒.๗  สงเสริมและสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการกลุมประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อสรางหลักประกันความ มั่นคง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลหนองหลม

เพื่อเปนสวัสดิการใหแก

ประชาชนในหมูบาน

๑ ครั้ง        200,000       200,000     200,000    200,000  จํานวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

สํานักปลัด

2 สมทบระบบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อเปนสวัสดิการใหแก

ประชาชนในหมูบาน

๑ ครั้ง        120,000       120,000     120,000    120,000  จํานวนกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
ผ 02 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 5  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการองคการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

๕.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชารัฐ
เปาหมาย ตัวชี้วัด

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

1 อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขายอยอําเภอ

ดอกคําใต

เพื่อติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

และพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

หมอแปลงไฟฟา

ขนาด 3 เพส พรอม

อุปกรณติดตั้ง

       350,000 - - -  จํานวนหนวยงานที่

ไดรับการสนับสนุน

เทศบาลตําบลหนอง

หลมมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กองชาง

2 อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขายอยอําเภอ

ดอกคําใต

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 - 9        150,000       150,000     150,000    150,000  จํานวนหนวยงานที่

ไดรับการสนับสนุน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

กองชาง

3 อุดหนุนสถานที่กลาง

สําหรับศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บริหารงานของสถานที่กลาง"
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท."
 ใหแก อปท.ในพื้นที่อําเภอ

ดอกคําใต จํานวน 11 แหง

ตําบลหนองหลม           16,000          16,000        16,000       16,000  จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงาน

มีศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักปลัด

4 โครงการอุดหนุน 

หนวยงานอื่นของจังหวัด

พะเยาที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ใหหนวยงานอื่นในจังหวัด

พะเยา

จังหวัดพะเยา        500,000       500,000     500,000    500,000  จํานวนหนวยงานที่

ไดรับการสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณให

หนวยงานอื่นในจังหวัด

พะเยา

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

1 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุก

 สาย เชื่อมทางหลวงแผนดิน หมายเลข 

1251 เชื่อม หมูที่ 5 ต.บานปน เชื่อม หมูที่ 

1,2,7 ต.หนองหลม เชื่อม หมูที่ 4,6 ต.บาน

ถ้ํา อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน

คลุก ขนาดกวาง 5.00 

ม. ยาว 3,655.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -      5,794,498.00  -  - 5,794,498.00     จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

2 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพื้นลูกรังสาย 

เชื่อมทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1251 

เชื่อม หมูที่ 5 ต.บานปน เชื่อม หมูที่ 1 ต.

หนองหลม เชื่อม หมูที่ 4 ต.บานถ้ํา อ.ดอก

คําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทาง

ลูกรัง ขนาดกวาง 5.00 

ม. ยาว 1,651.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

      500,000.00         500,000.00  -  - 1,000,000.00     จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เหมืองกลาง หมูที่ 1  ต.หนองหลม เชื่อม หมูที่

 4,6 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 932.00 ม. 

 หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

 -      2,291,000.00  -  -     2,291,000.00  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

4 โครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุก สาย 

เหลาดงหวยฮุง  หมูที่ 7  ต.หนองหลม เชื่อม  

      ต.บานถ้ํา อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน

คลุก ขนาดกวาง 

3.50.00 ม.  ยาว

1,200.00 ม.  หนา

เฉลี่ย 0.10 ม.

      500,000.00         500,000.00  -  -     1,000,000.00  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลหนองหลม

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผ 03 
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๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

จําปาแหยง หมูที่ 4,5,8 บานทานคร ต.

หนองหลม เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1251  เชื่อม  หมูที่ 9   ต.บานปน อ.ดอก

คําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 5.41 กิโลเมตร  ชวง

ที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 1.1 

กม.      ชวงที่ 2 กวาง 4 

ม. ยาว 1.00 กม.   ชวงที่

 3 กวาง 4 ม. ยาว 1.00 

กม.    ชวงที่ 4 กวาง 4 ม.

 ยาว 0.76 กม.     ชวงที่ 

5 กวาง 4 ม. ยาว 1.55 

กม.

   2,310,000.00      2,100,000.00    2,100,000.00    4,860,000.00 11,370,000      จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายทางเขาอาง

รองชาง หมูที่ 5 ต.หนองหลม เชื่อม ทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข 1251 เชื่อม หมูที่ 9

 บานปน ต.หนองหลม  อ.ดอกคําใต   จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

แอสพัลติกคอนกรีตขนาด

กวาง 6 เมตร  ยาว 

11.64 กิโลเมตร   ชวงที่ 

1 กวาง 6ม. ยาว 1.54 

กม.   ชวงที่ 2 กวาง 6 ม. 

ยาว 2.00 กม.    ชวงที่ 3

 กวาง 6 ม. ยาว 2.3 กม.  

    ชวงที่ 4 กวาง 6 ม. 

ยาว 2.3 กม.      ชวงที่ 5

 กวาง 6 ม. ยาว 3.5 กม.

   7,440,000.00      4,830,000.00    4,830,000.00    7,350,000.00       24,450,000  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

7 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุก

 สาย ทุงกุม หมูที่ 5 ต.หนองหลม เชื่อม หมูที่

 9 ต.บานปน  อ .ดอกคําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน

คลุก ขนาดกวาง 4.00 

ม. ยาว 1,058.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

      500,000.00         500,000.00  -  -         1,000,000  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

8 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุก

 สาย ผาชอ หมูที่ 5 ต.หนองหลม เชื่อม หมูที่

 9 ต.บานปน  อ .ดอกคําใต จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน

คลุก ขนาดกวาง 4.00 

ม. ยาว 1,058.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

      500,000.00         500,000.00  -  -         1,000,000  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
ผ 03 
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๑.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

9 โครงการโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางดิน

ลูกรัง สาย รองชาง หมูที่ 5 ต.หนองหลม 

เชื่อม หมูที่ 9 ต.บานปน  อ .ดอกคําใต จ.

พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนพื้นทางหิน

คลุก ขนาดกวาง 4.00 

ม. ยาว 2,450.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

      500,000.00         500,000.00  -  -         1,000,000  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

10 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายทางเขาอาง

รองชาง หมูที่ 5 ต.หนองหลม เชื่อม ทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข 1251 เชื่อม หมูที่ 9

 บานปน ต.หนองหลม  อ.ดอกคําใต   จ.พะเยา

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม 

และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

แอสพัลติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว

 11.64 กิโลเมตร   ชวง

ที่ 1 กวาง 6ม. ยาว 

1.54 กม.   ชวงที่ 2 

กวาง 6 ม. ยาว 2.00 

กม.    ชวงที่ 3 กวาง 6 

ม. ยาว 2.3 กม.      

ชวงที่ 4 กวาง 6 ม. ยาว

 2.3 กม.      ชวงที่ 5 

กวาง 6 ม. ยาว 3.5 กม.

   7,440,000.00    4,830,000.00    4,830,000.00   7,350,000.00   24,450,000.00  จํานวนเสนทาง

ที่ไดรับการ

กอสราง

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

กองชาง/ 

อบจ.พะเยา

รวม 10       19,690,000         22,345,498       11,760,000       19,560,000         73,355,498

14,880,000.00     9,660,000.00         9,660,000.00       14,700,000.00     48,900,000.00        ลาดยาง

2,310,000.00          4,391,000.00         2,100,000.00       4,860,000.00       13,661,000.00        คอนกรีต

2,000,000.00          7,294,498.00         9,294,498.00          ปรับปรุงหินคลุก

500,000.00             500,000.00                1,000,000.00          ปรับปรุง ลูกรัง

7,794,498.00         รวม  10 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

1 โครงการปรับปรุงถนนพื้นทาง
หินคลุกสายทางเขาอางเก็บน้ํา
รองชาง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 1.665 กม.         
1 สาย

 -   2,765,000      2,765,000    2,765,000      8,295,000  จํานวนถนน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

2 โครงการปรับปรุงถนนพื้นทาง
หินคลุกสายทางเขาอางเก็บน้ํา
หวยฮุง หมูที่ 2,7

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 3.655 กม.         
1 สาย

 -   6,070,000      6,070,000    6,070,000    18,210,000  จํานวนถนน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลหนองหลม

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

ผ 05 
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๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

3 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวาง ทางหลวงหมายเลข 
1251

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง

ชวงที่ 1 หมูที่ 1     
ต.หนองหลม-หมูที่ 5
ต.บานปน ชวงที่ 2 
หมูที่ 8-หมูที่ 5      
ต.หนองหลม

 -   1,900,000      1,900,000    1,900,000      5,700,000  รอยละ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง/
อบจ.พะเยา

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
เชื่อม หมูที่ 6 ต.บานถ้ํา เชื่อม 
หมูที่ 5 ต.บานปน เชื่อม หมูที่
 1 ต.หนองหลม

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

กอสรางถนนพื้นทาง

ลาดยาง  ยาว 

1,651.00 ม.

 -   4,500,000      4,500,000    4,500,000    13,500,000  จํานวนถนน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางอางเก็บน้ํา
รองชาง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 1.660 กม.         
1 สาย

 -   6,000,000  -  -      6,000,000  จํานวนถนน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

6 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางอางเก็บน้ําหวยฮุง
 หมูที่ 2,7

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 3.650 กม.         
1 สาย

 -     12,800,000  -  -    12,800,000  จํานวนถนน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ

  

ผ 05 
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๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

1 โครงการขุดลอกลําหวยฮุง หมู
ที่ 1,2,7

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง

    600,000      600,000        600,000      600,000      2,400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

2 โครงการขุดลอกลําหวยรองสัก
 หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง

    600,000      600,000        600,000      600,000      2,400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
ทรัพยากรน้ํา

3 โครงการขุดลอกหวยรองชาง 
พรอมกอสรางพนังกั้นน้ํา หมูที่
 5

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง

    600,000      600,000        600,000      600,000      2,400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

  

ผ 05 
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๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

4 โครงการขุดลอกหวยรองจาว
,หวยแปม,หวยปาง,หวยหนอง
เอี้ยง,หวยลิน,หวยจําปาแหยง
นอก หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

1 แหง 600,000    600,000     600,000       600,000          2,400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

5 โครงการขุดลอกหวยผาชอ หมู
ที่ 5

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 10 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง

    500,000      500,000        500,000      500,000      2,000,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

6 โครงการขุดลอกหวยหอ หมูที่ 8 เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 12 ม.
ยาวประมาณ 1,000
 ม.     1 แหง

    500,000      500,000        500,000      500,000      2,000,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

7 โครงการขุดลอกลําเหมืองทุง
หลวง หมูที่ 1 - 4

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 8 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม. 
    1 แหง

    400,000      400,000        400,000      400,000      1,600,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ผ 05 



หนา 246

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

8 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํารอง
ชาง

เพื่อกักเก็บน้ํา
เอาไวใชในชวงฤดู
แลง

    1 แหง   1,263,000   1,263,000      1,263,000    1,263,000      5,052,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา       

 /กรม

ทรัพยากรน้ํา

9 โครงการกอสรางระบบคลอง
สงน้ําดงน้ําจํา ผันน้ําเขาสู หมูที่
 2,7

เพื่อใหมีน้ําไวใช
ในการเกษตรใน
หมูบาน

1 แหง  -   2,500,000      2,500,000    2,500,000      7,500,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา       

 /กรม

ทรัพยากรน้ํา

10 กอสรางระบบประปาบาดาล 
หมูที่ 9

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล 
ตามแบบประปา 1 
แหง

  1,000,000   1,000,000      1,000,000    1,000,000      4,000,000 1.รอยละของ

จํานวน

ประชาชนที่มี

น้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น   2.รอย

ละของควมพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ในหมูบาน

กองชาง/
กรม
ทรัพยากร
น้ํา กรม
สงเสริมฯ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
ผ 05 



หนา 247

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

11 โครงการกอสรางโรงสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาอางเก็บน้ํารองสัก
 หมูที่ 5

เพื่อสูบน้ําเขาสู
พื้นที่ทาง
การเกษตรใน
ตําบลหนองหลม

1 แหง  -     20,000,000        20,000,000     20,000,000    60,000,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการ

ชลประทาน/

กรม

ทรัพยากรน้ํา

12 โครงการกอสรางทํานบดินหวย
มวง หมูที่ 4

เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

ยาว 80 ม. สูง 6 ม.
 บริมาณความจุน้ํา 
100,000 ลบม.    
1 แหง

  5,634,000   5,634,000      5,634,000    5,634,000    22,536,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

กรม

ทรัพยากรน้ํา

 กรม

สงเสริมฯ

13 กอสรางระบบประปาบาดาล 
หมูที่ 6

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล 
ตามแบบประปา 1 
แหง

  1,786,000   1,786,000      1,786,000    1,786,000      7,144,000 1.รอยละของ

จํานวนประชาชน

ที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น    2.รอย

ละของควมพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ในหมูบาน

กองชาง/

กรม

ทรัพยากรน้ํา

 กรม

สงเสริมฯ

14 กอสรางระบบประปาบาดาล 
หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
 1 แหง

  1,000,000   1,000,000      1,000,000    1,000,000      4,000,000 1.รอยละของ

จํานวนประชาชน

ที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น    2.รอย

ละของควมพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ในหมูบาน

ทต.หนอง
หลมกรม
ทรัพยากร
น้ํา กรม
สงเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ผ 05 



หนา 248

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

15 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
หวยฝาย หมูที่ 5

เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

1 แหง  10,000,000   10,000,000      10,000,000   10,000,000    40,000,000  จํานวน

โครงการที่

กอสราง

ประชาชน

ไดรับ

ประโยชนจาก

แหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา       

กรม

ทรัพยากรน้ํา

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาง
เก็บน้ําหวยแมฮาง หมูที่ 3

เพื่อซอมแซมอาง
เก็บน้ําหวยแมฮาง

1 แหง   1,000,000   1,000,000      1,000,000    1,000,000      4,000,000  จํานวน

โครงการที่

ไดรับการ

พัฒนา/

ปรับปรุง

ซอมแซม

ประชาชน

ไดรับ

ประโยชนจาก

แหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา        

กรม

ทรัพยากรน้ํา

17 โครงการกอสรางระบบคลอง
สงน้ําการเกษตรดงหอผันน้ํา
เขาสู หมูที่ 4,3,7,2 และหมูที่
 1

เพื่อใหมีน้ําไวใช
ในการเกษตรใน
หมูบาน

1 แหง  -   1,500,000      1,500,000    1,500,000      4,500,000  จํานวน

โครงการที่

กอสราง

ประชาชน

ไดรับ

ประโยชนจาก

แหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา        

กรม

ทรัพยากรน้ํา

18 กอสรางระบบประปาบาดาล 
หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําสําหรับ
 อุปโภค – บริโภค
 อยางเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาบาดาล
 1 แหง

  1,000,000   1,000,000      1,000,000    1,000,000      4,000,000 1.รอยละของ

จํานวนประชาชน

ที่มีน้ําประปาใช

เพิ่มขึ้น    2.รอย

ละของควมพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ในหมูบาน

ทต.หนอง

หลมกรม

ทรัพยากรน้ํา 

กรมสงเสริมฯ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
ผ 05 



หนา 249

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

19 โครงการกอสรางระบบคลอง
สงอางเก็บน้ําหวยแมผง ผันน้ํา
เขาสู หมูที่ 1, 2

เพื่อใหมีน้ําไวใช
ในการเกษตรใน
หมูบาน

1 แหง  -   5,000,000      5,000,000    5,000,000    15,000,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา /    
   กรม
ทรัพยากรน้ํา

20 โครงการขุดลอกทายอางเกบ
น้ําหวยฮุงหมูที่ 7,2,1

เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาว 1,000 ม. หมูที่
 7 - หมูที่ 1  1 แหง

    500,000      500,000        500,000      500,000      2,000,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

21 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
ทะลายหวยรองชาง หมูที่ 5

เพื่อปองกันน้ํา

กัดเซาะตลิ่ง

1 แหง   8,400,000   8,400,000      8,400,000    8,400,000    33,600,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ตลิ่งมีความ
แข็งแรง
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย

กองชาง/
ทรัพยากร
น้ําภาค 1

22 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา 
คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา
รองชาง หมูที่ 5

เพื่อใหมีทางน้ํา

เพิ่มขึ้น

1 แหง   1,500,000   1,500,000      1,500,000    1,500,000      4,500,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการชล

ประททาน

พะเยา/

ทรัพยากรน้ํา

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่
ผ 05 



หนา 250

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

23 โครงการกอสรางแกมลิงหวย
ปาหยาบ หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําไวใช
ในการเกษตรใน
หมูบานและ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวม

1 แหง  -   5,000,000  -  -      5,000,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา /     

  กรม

ทรัพยากรน้ํา

24 โครงการกอสรางประตูน้ําดงหอ เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

1 แหง  -  -    20,000,000  -    20,000,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา /     

  กรม

ทรัพยากรน้ํา

25 โครงการกอสรางประตูน้ําหวย
ฝาย

เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

1 แหง  -   7,000,000  -  -      7,000,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา /     

  กรม

ทรัพยากรน้ํา

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผ 05 



หนา 251

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

26 ขุดลอกหวยเฮี้ย หมูที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.      
1 แหง

    600,000      600,000        600,000      600,000 2,400,000      จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
ทรัพยากรน้ํา

27 ขุดลอกหวยรองชาง หมูที่ 5 เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาว 1,000 ม.      
1 แหง

    600,000      600,000        600,000      600,000 2,400,000      จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

28 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ทํานบกั้นน้ําหวยผาชอ หมูที่ 5

เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

ขนาดกวาง 15 ม.
ยาว 17 ม.  1 แหง

    400,000      400,000        400,000      400,000 1,600,000      จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

29 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา
หวยฮุง

เพื่อกักเก็บน้ํา
เอาไวใชในชวงฤดู
แลง

    1 แหง  -  -      2,000,000    2,000,000 4,000,000      จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/  
โครงการ
ชลประทาน
พะเยา      
  /กรม
ทรัพยากรน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ
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๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

30 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําลํา
หวยหอ (แหงที่ 1) หมูที่ 8

เพื่อกักเก็บน้ํา
เอาไวใชในชวงฤดู
แลง

สันกวาง 10 ม. สูง 
1.20 ม.    1 แหง

 -      178,000        178,000      178,000        178,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

31 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําลํา
หวยหอ (แหงที่ 2) หมูที่ 8

เพื่อกักเก็บน้ํา
เอาไวใชในชวงฤดู
แลง

สันกวาง 9 ม. สูง 
1.50 ม.    1 แหง

 -      174,000        174,000      174,000        174,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

32 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําลํา
หวยทุงโปง หมูที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ํา
เอาไวใชในชวงฤดู
แลง

สันกวาง 9 ม. สูง 
2.00 ม.    1 แหง

 -      231,000        231,000      231,000        231,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
จังหวัด
พะเยา

33 โครงการผันน้ําหวยแมฮางมา
น้ําจํา

เพื่อใหมีน้ําไวใช
ในการเกษตรใน
หมูบาน

1 แหง  -      100,000        100,000      100,000        300,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/  

โครงการ

ชลประทาน

พะเยา       

 /กรม

ทรัพยากรน้ํา

ผลลัพธ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา
ผ 05 



หนา 253

๑.2  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

34 โครงการขุดลอกหวยปาง เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

หวยปาง หมูที่ 4 ยาว
 1,000 ม.

    100,000      100,000        100,000      100,000        400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

35 โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

หวยเหมืองกลาง    
หมูที่ 1 - 8 ยาว 
1,000 ม.

    100,000      100,000        100,000      100,000        400,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

36 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต หวยหอ หมูที่ 8

เพื่อใหมีทางน้ํา

เพิ่มขึ้น

กวาง 1.50 ม. ยาว 
580 ม. บริเวณบาน
นางปรียภรณ อัมพุธ 

หมูที่ 8

 -      562,000        562,000      562,000      1,686,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

โครงการชล

ประททาน

พะเยา/

ทรัพยากรน้ํา

37 โครงการกอสรางทํานบดิน
หวยสาน หมูที่ 6

เพื่อกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

. บริมาณความจุน้ํา
เฉลี่ย 100,000 
ลบม.    1 แหง

 -   5,600,000      5,600,000    5,600,000      5,600,000  จํานวน
โครงการที่
กอสราง

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/

กรม

ทรัพยากรน้ํา

 กรม

สงเสริมฯ
38 ขุดลอกลําเหมืองหวยฝายหนอง

เอี้ยง-ทุงโทรก หมูที่ 8
เพื่อเพิ่มทางน้ําให
มีความสะดวก
รวดเร็ว

ยาว 1,000 ม.      
1 แหง

    100,000      100,000        100,000      100,000 300,000        จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับ
การพัฒนา

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลงน้ํา

กองชาง/
กรม
ทรัพยากรน้ํา

  5,800,000   5,800,000      5,800,000    5,800,000

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาและการลงทุน

๑.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เปาหมาย รวม ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 งบประมาณ
(KPI)

1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ดงหนองหลม หมูที่ 8

เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยวไดรับ
การพัฒนา

1 แหง   1,400,000   1,400,000      1,400,000    1,400,000      5,600,000  จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยว

มีความสวยงาม

และนาทองเที่ยว

กองชาง/      

   การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ถ้ําปางงุน หมูที่ 6

เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยวไดรับ
การพัฒนา

1 แหง     600,000      600,000        600,000      600,000      2,400,000  จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยว

มีความสวยงาม

และนาทองเที่ยว

กองชาง/      

   การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําผาชอ  
 หมูที่ 5

เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยวไดรับ
การพัฒนา

1 แหง     600,000      600,000        600,000      600,000      2,400,000  จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินงาน

แหลงทองเที่ยว

มีความสวยงาม

และนาทองเที่ยว

กองชาง/      

   การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

4 โครงการทองเที่ยวเกษตร
อินทรียชุมชนเพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจฐานราก

เพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจฐานราก
และสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน

1 แหง  -   3,000,000  -  -      3,000,000  จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินงาน

ชุมชนมี

เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

แหลงทองเที่ยว

ชุมชนไดรับการ

พัฒนา

สํานักปลัด/   

      การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ผลลัพธ
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เปาหมาย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2

 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน จัดเก็บเอกสาร และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด 
จํานวน 9 ตู

       33,000          11,000         11,000        11,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

2 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่อง

ถายเอกสาร)

เพื่อจัดซื้อเครื่องถาย

เอกสารและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องถายเอกสาร
ดิจิตอล ขาว ดํา 
ความเร็ว 20 แผน
ตอนาที จํานวน 1 ตัว

 -        100,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

3 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องโทรสาร)

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา สง
เอกสารไดครั้งละ20 
แผนจํานวน 1 เครื่อง

 -  -         18,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

4 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องโทรศัพท)

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องโทรศัพทไรสาย
 จํานวน 6 เครื่อง

 -            6,000           6,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

5 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (โตะ

ทํางาน)

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

โตะทํางานระดับ 3-6
 จํานวน 2 ตัว

 -            8,000           8,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม

ผ 08 

6 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้

ทํางาน)

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เกาอี้ทํางานระดับ 
3-6 จํานวน 2 ตัว

         3,000            3,000           3,000          3,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

7 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (โตะ

รับแขก)

เพื่อจัดซื้อโตะรับแขก และ

รองรับการบริการประชาชน

โตะรับแขก จํานวน 1
 ชุด

 -  -         10,000        10,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

8 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (พัดลมติด

ผนัง)

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง  

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

พัดลมติดผนังขนาด 
18 นิ้ว จํานวน  4 
เครื่อง

         6,000  -           6,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

9 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (พัดลมติด

เพดาน)

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 

 และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน และบริการ

ประชาชน

พัดลมติดเพดานขนาด
 56 นิ้ว จํานวน  10 
เครื่อง

 -          25,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

10 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องปรับอากาศ)

เพื่อจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง

พื้นหรือชนิดแขวนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู
 2 เครื่อง

 -          80,000  -  - สํานักปลัด/กอง

คลังเทศบาล

ตําบลหนองหลม

11 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(รถยนตนั่งทั่วไป)

เพื่อจัดซื้อรถยนตนั่ง และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกดีเซล บริ
มาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
จํานวน 1 คัน

 -  -  -      787,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม
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12 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(รถจักรยานยนต)

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนตขนาด
 120 ซีซี จํานวน 1 
คัน

 -          52,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

13 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร )

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย

โปรเจคเตอร และ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ 
XGA จํานวน 1 เครื่อง

       24,000  -  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

14 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา )

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิด

มอเตอรไฟฟา และ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

จอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทะแยงมุม 150 
นิ้ว 1 จอ

 -          20,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

15 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(ตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ )

เพื่อจัดซื้อตูลําโพงขยายเสียง
เคลื่อนที่และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตูลําโพงขยายเสียงใน
ตัว  1 เครื่อง

 -          15,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

16 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(โทรทศันแอล อีดี(LED TV) 

แบบ Smart TV)

เพื่อจัดซื้อโทรทศันแอล อีดี

(LED TV) แบบ Smart TV

และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว  1 
เครื่อง

 -  -         26,500  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

17 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    

(หอกระจายขาว)

เพื่อจัดซื้อระบบหอกระ

จายขาวและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

หอกระจายขาวพรอม
อุปกรณติดตั้ง

 -        700,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม
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18 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

(เครื่องตัดหญา)

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา 

และเพื่อรองรับการ

ใหบริการประชาชน

เครื่องตัดหญาแบบ
ขอแข็ง จํานวน 4
เครื่อง

         9,500            9,500           9,500          9,500 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

19 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอร)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

       22,000          44,000         22,000        22,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

20 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรโนตบุค)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุค และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน
 จํานวน 1 เครื่อง

 -          21,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวสังคม

สงเคราะห

21 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่อง

สํารองกระแสไฟฟา UPS)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา UPSและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 
(480 วัตต)

         9,600            9,600           9,600          9,600 สํานักปลัด/กอง

คลังเทศบาล

ตําบลหนองหลม

22 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(เครื่องพิมพชนิดเลเซอร)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(33 หนา/นาที)

 -          15,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม
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23 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink

 Tank Printer)

เพื่อจัดซื้อชนิด เครื่องพิมพ

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank
 Printer)

 -            4,300  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

24 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร          

  ( จอภาพแบบ LCD)

เพื่อจัดซื้อ จอภาพแบบ 

LCD และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

จอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาดไม
นอยกวา 21.5 นิ้ว

 -            4,000           4,000          4,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบล

หนองหลม

25 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

บํารุงรักษาครุภัณฑ      100,000        100,000       100,000      100,000 สํานักปลัด/กอง

คลังเทศบาล

ตําบลหนองหลม

26 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2

 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน จัดเก็บเอกสาร และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด

 -            5,500           5,500          5,500 กองคลัง/

แผนงาน

บริหารงานคลัง

เทศบาลตําบล

หนองหลม

27 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่อง

สํารองกระแสไฟฟา UPS)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา UPSและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 
(480 วัตต)

 -            3,200  -          3,200 กองคลัง/

แผนงาน

บริหารงานคลัง

เทศบาลตําบล

หนองหลม

28 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอร)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

 -  -  -        22,000 กองคลัง/

แผนงาน

บริหารงานคลัง

เทศบาลตําบล

หนองหลม
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29 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink

 Tank Printer)

เพื่อจัดซื้อชนิด เครื่องพิมพ

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank
 Printer)

 -            4,300  -  - กองคลัง/

แผนงาน

บริหารงานคลัง

เทศบาลตําบล

หนองหลม

30 แผนงานบริหารทั่วไป (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

บํารุงรักษาครุภัณฑ      100,000        100,000       100,000      100,000 กองคลัง/

แผนงาน

บริหารงานคลัง

เทศบาลตําบล

หนองหลม

31 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (โตะ

ทํางาน)

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

โตะทํางานระดับ 3-6
 จํานวน 2 ตัว

 -            8,000           8,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

32 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้

ทํางาน)

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เกาอี้ทํางานระดับ 
3-6 จํานวน 2 ตัว

 -            3,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

33 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บ

เหล็ก 2 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน จัดเก็บเอกสาร และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด 
จํานวน 1 ตู

 -            5,500  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย
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34 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเกษตร(เครื่องสูบน้ํา

หอยโขง แบบมอเตอรไฟฟา )

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 

หอยโขง แบบมอเตอร

ไฟฟาและเพื่อรองรับการ

บริการประชาชน

เครื่องสูบน้ําหอยโขง 
แบบมอเตอรไฟฟา 
สูบน้ําได 1,500 
ลิตรตอนาที จํานวน 
1 ตัว

 -          20,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

35 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร(เครื่อง

สูบน้ํา)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

เคลื่อนที่ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องสูบน้ํา
เครื่องยนตดีเซล
จํานวน 1 เครื่อง

 -  -         95,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

36 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   

(เครื่องรับสงวิทยุ)

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องรับสงวิทยุชนิด
มือถือ 5 วัตต จํานวน
 5 เครื่อง

 -          37,500  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

37 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรโนตบุค)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุคและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน
 จํานวน 1 เครื่อง

 -  -         16,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

38 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอร)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

       22,000  -  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

39 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer)
 จํานวน 1 เครื่อง

 -            4,300  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย
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40 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(รถดับเพลิง)

เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิง และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

รถดับเพลิง จํานวน 1
 คัน

 -      2,500,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

41 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ (กลองวงจรปด

 cctv)

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศน

วงจรปด cctv เพื่อเปน

การปองกันภัย และ

อาชญากรรมในพื้นที่

กลองวงจรปด ชนิด
เครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
 ตามคุณลักษณะ
กระทรวง ICT พรอม
อุปกรณและติดตั้ง 
จํานวน 9 ตัว

       66,000          66,000         66,000        99,000 สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

42 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ อุปกรณ (กลอง

วงจรปด cctv)

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

บันทึกภาพผานเครือขาย 

(Network Video 

Recorder) แบบ 8 ชอง

อุปกรณบันทึกภาพ
ผานเครือขาย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ชอง

       24,000          24,000         24,000        24,000 สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

43 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ อุปกรณ (กลอง

วงจรปด cctv)

เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจาย

สัญญานแบบ PoE (PoE 

L2 Swich) แบบ 8 ชอง

อุปกรณบันทึกภาพ
ผานเครือขาย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ชอง

         9,400            9,400           9,400          9,400 สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
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44 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ (กลองวงจรปด

 cctv)

เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปด cctv พรอม

อุปกรณ เพื่อเปนการ

ปองกันภัย และ

อาชญากรรมในพื้นที่

กลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครื่อขาย 
cctv พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง ความละเอียด 
2 ลาน ฟกเซลขึ้นไป 
ตามเกณฑราคากลาง
ระบบกลองวงจรปด
กระทรวง ICT จํานวน
 10 ตัว

   1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000 สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

45 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เลื่อยโซยนต) เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต ตัด

แตงกิ่งไมใหญ เลื่อย

เครื่องยนตแบบบารยึดโซ

เลื่อยโซยนต ตัดแตง
กิ่งไมใหญ เลื่อย
เครื่องยนตแบบบาร
ยึดโซ ขนาด ๑๑.๕ 
นิ้ว เครื่องยนตเบนซิน
 ๒ จังหวะ ขนาด ๐.๖
 แรงมา

 -  -         10,000  - สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

46 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ (สัญญานจราจร

ไฟกระพริบพรอมติดตั้ง)

เพื่อจัดซื้อสัญญานจราจร

ไฟกระพริบพรอมติดตั้ง 

และเพื่อปองกันอุบัติภัย

ทางถนน

สัญญานจราจรไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตยพรอม
ติดตั้ง  จํานวน 10 ชุด

 -        150,000  -  - สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

47 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ (กระจกโคง

จราจร)

เพื่อจัดซื้อกระจกโคง

จราจรพรอมอุปกรณติดตั้ง

 และเพื่อปองกันอุบัติภัย

ทางถนน

กระจกโคงจราจร
พรอมอุปกรณติดตั้ง
ขนาด 24 นิ้ว  
จํานวน 20 ชุด

 -  -         50,000  - สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
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48 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ (ปายไฟ

สัญญานวับวาบสามเหลื่ยม)

เพื่อจัดซื้อปายไฟสัญญาน

วับวาบพรอมอุปกรณติดตั้ง

 และเพื่อปองกันอุบัติภัย

ทางถนน

ปายไฟสัญญาน
วับวาบแบบ
สามเหลี่ยม 2 ระบบ 
AC 12 V DC 220 V
 พรอมอุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 5 ชุด

 -          60,000  -  - สํานักปลัด/งาน

ปองกันภัยภาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

49 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

(หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

บํารุงรักษาครุภัณฑ      100,000        100,000       100,000      100,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

50 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2

 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด 
จํานวน 1 ตู

 -     -          5,500 สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

51 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน(โตะหมู

บูชา)

เพื่อจัดซื้อโตะหมูบูชา โตะหมูบูชา ทําดวย
ไมสัก กวางของโตะ 9
 นิ้ว มีโตะแทนบูชา 9
 ชิ้น

         8,500  -  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

52 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรโนตบุค)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุค เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน
 จํานวน 1 เครื่อง

 -  -         16,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

53 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอร)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน
 1 เครื่อง

 -          22,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา
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54 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(กลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล)

เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง

 ระบบดิจิตอล และ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กลองถายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ลาน
พิกเซล

 -            9,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

55 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เครื่องออก

กําลังกายกลางแจง)

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงจํานวน 20 
ชุด

 -  -       100,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

56 แผนงานการศึกษา (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เครื่องเลนสนาม) เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.หนองหลม

เครื่องเลนสนาม
จํานวน 1 ชุด

     100,000        100,000       100,000      100,000 สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

57 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเกษตร(เครื่องพน

หมอกควัน)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอก

ควัน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

เครื่องพนหมอกควัน
เครื่องยนตไมนอยกวา
 25 แรงมา

 -  -         59,000  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวสาธารณสุข

58 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(รถบรรทุกขยะ)

เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุก

ขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย จํานวน 1 คัน

   2,400,000  -  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวสาธารณสุข

59 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(รถดูดสิ่งปฏิกูล)

เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 

และเพื่อรองรับการบริการ

ประชาชน

รถบรรทุกดีเซล ขนาด
  6 ลอ ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 3,000 
ลิตร จํานวน 1 คัน

 -  -    2,300,000  - สํานักปลัด/งาน

บริการ

สาธารณสุขและ

สาธารณสุขอื่น

เทศบาลตําบล

หนองหลม
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60 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เตาเผาขยะมูล

ฝอย)

เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะมูล

ฝอยและเพื่อรองรับการ

บริการประชาชน

เตาเผาขยะมูลฝอย 
โดยเผาขยะไดไมนอย
กวา 1.5 ตัน/ช.ม.

 -      3,500,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริการ

สาธารณสุขและ

สาธารณสุขอื่น

เทศบาลตําบล

หนองหลม

61 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(พัด

ลมติดผนัง)

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังพื้น

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

พัดลมแบบติดผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน
 5 ตัว

 -  -         10,000  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

62 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอร)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1

 -          22,000  -  - สํานักปลัด/งาน

บริการ

สาธารณสุขและ

สาธารณสุขอื่น

เทศบาลตําบล

หนองหลม

63 แผนงานสังคมสงเคราะห (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บ

เหล็ก 2 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด 
จํานวน 1 ตู

         5,500  -  -  - กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

64 แผนงานสังคมสงเคราะห (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรโนตบุค)

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุค และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน
 จํานวน 1 เครื่อง

       16,000  -  -  - สํานักปลัด/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวสังคม

สงเคราะห

65 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเกษตร(เครื่องสูบน้ํา 

Submersible Pump)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 

Submersible Pumpและ

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชน

เครื่องสูบน้ํา 
Submersible Pump
 ขนาด 2 แรง (1.5 
kw)

       23,000          23,000         23,000        23,000 กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน
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66 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องถาย

เอกสาร)

เพื่อจัดซื้อเครื่องถาย

เอกสารและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ขาว ดํา
 ความเร็ว 20 แผน 
ตอนาที จํานวน 1 
เครื่อง

     100,000  -  -  - กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

67 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บ

เหล็ก 4 ลิ้นชัก)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 4 
ลิ้นชักมือจับชนิดฝง 
จํานวน 1 ตู

 -            7,900  -  - กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

68 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2

 บาน)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 

บาน จัดเก็บเอกสาร และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
ชนิดมือจับชนิดบิด 
จํานวน 1 ตู

 -            5,500  -          5,500 กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

69 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่อง

สํารองกระแสไฟฟา UPS)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา UPS และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 
(480 วัตต)

 -  -           3,200          3,200 กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

70 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง(เรือและเครื่องยนต

พรอมอุปกรณ)

เพื่อจัดซื้อเรือและ

เครื่องยนตพรอมอุปกรณ

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เรือและเครื่องยนต
พรอมอุปกรณ จํานวน
 1 ลํา

 -  -       150,000  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

71 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง(เครื่องผสม

คอนกรีต)

เพื่อจัดซื้อเครื่องผสม

คอนกรีต และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องยนตไมนอยกวา
 5 แรงมา จํานวน 1 
คัน

 -  -         55,000  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน



หนา 268

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม

ผ 08 

72 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(หมอ

แปลงไฟฟาพรอมอุปกรณ

ติดตั้ง)

เพื่อจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

หมอแปลงไฟฟาขนาด
 3 เพส พรอม
อุปกรณติดตั้ง

     266,000  -  -  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

73 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(พัด

ลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น)

เพื่อจัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

พัดลมอุตสาหกรรม
แบบตั้งพื้น จํานวน 4
 ตัว

 -  -         10,000  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

74 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํารวจ(กลองระดับ) เพื่อจัดซื้อกลองระดับและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา
จํานวน 1 ตัว

 -          34,000  -  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

75 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(นั่งรานเหล็ก) เพื่อจัดซื้อนั่งรานเหล็กเพื่อ

ใขจัดทําเวทีและจัดงาน

ตางๆ

นั่งรานเหล็ก จํานวน 
30 ชุด

 -  -         45,000  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

76 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เต็นททรงโคง) เพื่อจัดซื้อนั่งเต็นททรงโคง

เพื่อใขในการจัดงานตางๆ

เต็นททรงโคง ขนาด 
4x6 เมตร  จํานวน 4
 หลัง

 -  -  -        56,000 กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

77 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(ผาใบเตน) เพื่อจัดซื้อผาใบเต็นททรง

โคงเพื่อใขในการจัดงาน

ตางๆ

ผาใบเต็นททรงโคง 
ขนาด 4x6 เมตร  
จํานวน 2 ผืน

 -          10,000  -  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน

78 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ(เวทีมาตรฐาน) เพื่อจัดซื้อพื้นเวทีมาตรฐาน

เพื่อใขในการจัดงานตางๆ

พื้นเวทีมาตรฐาน 
ขนาด 1.20x2.40 
ม. จํานวน 20 แผน

 -          60,000  -  - กองชาง/งาน

ไฟฟาถนน
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลหนองหลม

ผ 08 

79 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ

บํารุงรักษาครุภัณฑ      100,000        100,000       100,000      100,000 กองชาง/งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

รวม 4,547,500   9,221,500     4,688,700   2,612,400   
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สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
*งานไฟฟาและถนน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
*งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-กองชาง 

-อบจ.พะเยา 
-ทรัพยากรน้ํา  
ภาค 1 ลําปาง 
-โครงการ
ชลประทานพะเยา 
-ทางหลวงชนบท
จังหวัดพะเยา 
-กรมสงเสริมฯ 
-จังหวัดพะเยา 

2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

-งานการศึกษา 
-งานสาธารณสุข 
-งานสังคมสงเคราะห 
-สรางความเข็มแข็ง 
-ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

-แผนงานการศึกษา 
*งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
*งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห 
*งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห 
*งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 
-แผนงานสรางความเข็ม
แข็ง 
*งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็ง 
-แผนงานศาสนาวัฒนะ
ธรรมและนันทนาการ 
*งานกีฬาและนันทนาการ 
*งานศาสนาวฒันะธรรม
ทองถิ่น 

-สํานักปลัดเทศบาล -อบจ.พะเยา 
-พมจ.พะเยา 
 

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

-การเกษตร -แผนงานการเกษตร 
*งานสงเสริมการเกษตร 

-สํานักปลัดเทศบาล -พัฒนาที่ดิน         
จ.พะเยา 
-เพาะพันธกลาไม 
จ.พะเยา 

4 คว าม มั่ น ค ง แ ละ ค ว า มส ง บ
เรียบรอย 

-กา ร รั ก ษ าค ว า ม ส ง บ
ภายใน 

-แผนงานบริหารทั่ ว ไป
เก่ียว กับกา รักษาความ
สงบภายใน 
*งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

-สํานักปลัดเทศบาล 
 

-ปองกันฯ         
จ.พะเยา 

5 การบริหารจัดการ -บริหารทั่วไป 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 
 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
*งานคลัง 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
*งานไฟฟาและถนน 
-แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-กองชาง 

-กรมสงเสริมฯ 
-จ.พะเยา 

รวม 5  10 11 3 8 
 

แผนพัฒนาส่ีป เทศบาลตําบลหนองหลม (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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สวนท่ี 5 การติดตามและประเมนิผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจ ารณาการ ติดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาทอ ง ถ่ินตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มี
รายละเอียด ดังน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  
ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพฒันา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  
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(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคม แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกบัวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน 

การ พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นการพจิารณา  
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจงัหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลหนองหลมใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมสีวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ทัง้น้ีตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) 

หรือเปนแบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 

(Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรอืไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลน้ันไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
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3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ เทศบาลตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหน่ึง จึงมีความจําเปนที่

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที่กลาว
มาแลว เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ 

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินน้ันยังสามารถแบงแยกยอย
ออกไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับ
หมูบานที่จะตองมีการเลือกต้ังผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานน้ันๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจบุันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางช้ีวาการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกต้ังในระดับทองถ่ินตองอาศัย
ภาพลักษณของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลาง
มายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง 
เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะ
เปนอยางไรน้ัน สวนหน่ึงก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางย่ิงอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี 
กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง (Centralization)  หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังน้ัน ผูทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของ

 

องคการ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology
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นโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวที่ เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองน้ัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมือง
ทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลาน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันและ
จะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ิน
ใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและ
ความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาที่ของขาราชการทองถ่ิน ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถ
ใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินน้ันๆ จึงจะไดช่ือวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อยางแทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเปนสาเหตุ

ของปญหาอื่นๆที่กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางย่ังยืน เชน ตองการผาหม
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหน่ึงประชาชนอาจขาดการมสีวนรวมทางการเมอืงกับ อปท. เพราะตองเอาเวลา
ไปทํางานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการสงเสริมลักษณะ
นิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังน้ัน การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        
“ตนเปนที่พึ่งแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให
ความสนใจที่จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานใน

แตละพื้นที่ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคน
พุทธ บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่
เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี 
บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ บางพื้นที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมที่จะตัดสิน
กําหนดนโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกต้ังเมื่อไมไดรับการตอบสนอง
ก็หาทางโจมตี กอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังน้ัน บุคลากรใน อบต. 
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จึงจําเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินที่สงผลโดยตรงตอความ
สามัคคีในสงัคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมี
สังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย 
ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับ
หรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงน้ันไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทํา
เว็บไซตองคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆ
ผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่ง
การของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม
ขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
 
 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมลูเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 เทศบาลตําบลหนองหลม มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยองิการคาดการณการ
พัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ เทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ  

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone น่ันเอง จะทําใหมีผลประโยชน 
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบาง
ชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเปนรปูธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันน้ันจะทําใหภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสงู 
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3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกนั 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากบัเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลตําบลหนองหลมไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 5 ยุทธศาสตร 

ดังน้ัน จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล
ตําบลหนองหลม ในยุทธศาสตรตางๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางย่ิงเทศบาลตําบลหนองหลม ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการ
อื่นใด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่
จําเปน เปนตน 

 แหลงทองเที่ยวในตําบล เทศบาลตําบลหนองหลมตองเรงบูรณาการรวมกับแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ ไมวาจะเปน ดงหนองหลม ถํ้าปางงุน และผาชอ รวมทั้งรวมบูรณาการการทํางานกับ
โฮมสเตย ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสูความย่ังยืนของแหลงทองเที่ยวดังกลาว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
สังคม 
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เน่ืองจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน  

ปญหาการแบงชนช้ัน ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนช้ันกันได จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกอ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอยางมากจากชนน้ันที่มีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเน่ืองจากไมรูกฎหมาย 

การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอื่นๆ

ในอาเซียน ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองหลม จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเขามาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการ
อื่นๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากข้ึน 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาที่
แตกตางกัน เชน ชาวคริสเ ตียนมาทองเที่ยวในวัดที่ เปนแหลงทองเที่ยวและมีการลบหลูอยาง
รูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คือ การพัฒนา
มนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม 
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เชน มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการ
สงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

 
 
 สาธารณสุข 

ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที่สําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส  
ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษย
และการทองเที่ยว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว  

3. ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การบุกรุกพื้นที่ปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขาย
ที่ดินใหนายทุนตางๆชาติแลวไมมีที่ทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุน
เขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขา
สัมปทานเหมอืงแรหรือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอื่นๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขาม
แดน 

4. ยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางย่ิงเทศบาลตําบลหนองหลมตองใหความสําคัญกบัการจัดระเบยีบชุมชนสงัคมและความสงบ
เรียบรอยมากข้ึน เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ัน อาจมี
การฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยต้ังใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมาก 

5. ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับ
ชาวตางชาติที่ตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปน
ตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปน
ชาวตางชาติ 
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