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ส่วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอห้างฉัตร  

ประมาณ 10  กม. และอยู่ห่างจากอําเภอเมืองลําปาง 15 กม. 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ต้ังอยู่เลขที ่103 หมู่ที่ 5  บ้านหนองหล่ม 

ตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม   มีพ้ืนที่รบัผิดชอบประมาณ 
80.004   ตร.กม. หรือประมาณ 50,002.50 ไร ่
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับพ้ืนที่  ตําบลวอแก้ว,อําเภอเมืองลําปาง  
           ทศิใต้              ติดต่อกับพ้ืนที่  ตําบลปงยางคก ตําบลบ่อแฮ้ว (อําเภอเมืองลําปาง) 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับพ้ืนที่  ตําบลบ้านเป้า  (อําเภอเมืองลําปาง) 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับพ้ืนที่  ตําบลห้างฉัตร  และตําบลวอแก้ว 
 

แผนท่ีต้ังแสดงอาณาเขตการปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีลําห้วยไหลผ่าน  ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่า 

อนุรักษ์ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดู 
ฝนมีฝนตกชุก  อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
ตําบลหนองหล่มมีลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรงั 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
แหล่งนํ้าธรรมชาติ  มีลําห้วย  5  สายคือ  (เป็นลําห้วยสายสั้น) 
- ลําห้วยนํ้าแมไ่พร ไหลผ่าน  หมู่  2,3,5,6 และ 7  ตําบลหนองหล่ม 
- ลําห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน  หมู่  1,2,3,9,5 
- ลําห้วยแม่ย่ิง ไหลผ่าน  หมู่  4 
- ลําห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน  หมู่ 3,4 
- ลําห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7 
- มสีระน้ํา  หนองนํ้า จํานวน  8   แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้   
มีป่าไม้อนุรักษ์ที่ขึ้นในพ้ืนทีส่าธารณะประจําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
มีหมู่บ้านในเขต อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งตําบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที ่ 1-9   
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้   จํานวนครัวเรือน   355 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2  บ้านลอ้ง   จํานวนครัวเรือน   193 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน   จํานวนครัวเรือน   278 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ย่ิง  จํานวนครัวเรือน   117 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม  จํานวนครัวเรือน   125 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม  จํานวนครัวเรือน              134 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 7 บ้านหวัทุ่ง   จํานวนครัวเรือน   101 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย   จํานวนครัวเรือน   246 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ  จํานวนครัวเรือน   218 ครัวเรือน 

รวม      1,767       ครัวเรือน 
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2.2 การเลือกต้ัง 

มีหมู่บ้านในเขตเลือกต้ัง อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งตําบล 9 เขต ได้แก่   
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้   
หมู่ที่ 2  บ้านลอ้ง    
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน    
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ย่ิง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม   
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม   
หมู่ที่ 7 บ้านหวัทุ่ง    
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย    
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ   

3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้  ชาย 482 คน    หญิง   503  คน         จํานวน     985 คน 
หมู่ที่ 2  บ้านลอ้ง  ชาย 334 คน    หญิง   306  คน         จํานวน     640 คน   
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน  ชาย 441 คน    หญิง   486  คน         จํานวน     927 คน 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ย่ิง ชาย 193 คน    หญิง   188  คน         จํานวน     381 คน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม ชาย 181 คน    หญิง   184  คน         จํานวน     365 คน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม ชาย 224 คน    หญิง   215  คน         จํานวน     439 คน 
หมู่ที่ 7 บ้านหวัทุ่ง  ชาย 149 คน    หญิง   148  คน         จํานวน     297 คน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย  ชาย 290 คน    หญิง   277  คน         จํานวน     567 คน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ ชาย 294 คน    หญิง   291  คน         จํานวน     585 คน 

รวม ชาย 2,588 คน หญิง 2,598 คน จํานวน  5,186  คน 
 ( ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน 2555 ) 
3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

อายุ 0-6 ปี     ชาย 146 คน             หญิง 117  คน    รวม     263  คน 

อายุ 7-12 ป ี   ชาย   196 คน  หญิง 205 คน    รวม 401 คน 

อายุ 13-17 ปี   ชาย  93 คน  หญิง 86 คน       รวม  179  คน 

อายุ  18-60 ปี   ชาย 1,723 คน หญิง 1,750 คน รวม  3,473  คน 

อายุ  61 ปีขึ้นไป   ชาย 431 คน    หญิง  439 คน  รวม  870 คน 
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4.สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษามี     3 แห่ง 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษามี    1   แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี     5   ศูนย์   
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 9 แห่ง 
  -  ศูนย์การเรียนชุมชน        1    แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจําตําบล  2 แห่ง 

  -  อัตราการมแีละใช้ส้วมราดนํ้า   ร้อยละ 100 
4.3 อาชญากรรม 

- มีตํารวจชุมชนประจําตําบล  1  แห่ง 
- มีตู้ยามตํารวจ    1  แห่ง 

4.4 ยาเสพติด 
 จํานวนผู้ติดยาเสพติดมีจํานวนน้อย 
4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
 

5.ระบบบริหารพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคม 

    การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม    มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1039     สาย
ลําปาง  – ห้างฉัตร  เป็นสายเช่ือมติดต่อระหว่างอําเภอเมืองลําปาง   และอําเภอห้างฉัตร ภายในพ้ืนที่มีถนน รพช. 
สายท่าขัว – ทุ่งหก เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านและตําบลวอแก้ว สภาพทางคมนาคมทางบกในตําบลมีถนนสายย่อยใน
แต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่และยังเป็นถนนดินลูกรังอีกหลายสาย 

5.2 การไฟฟา้ 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังขาดไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร และไฟฟ้าแสงสว่าง 

5.3 การประปา 
  -  ประปา    12 แห่ง 
  -  บ่อบาดาล   26 แห่ง 
  -  บ่อนํ้าต้ืน             845 แห่ง 
  -  ฝายนํ้าล้น    9  แห่ง 
  -  ทํานบก้ันนํ้า               14 แห่ง 

 -  ถังรองรับนํ้าฝน             22 แห่ง 
5.4 โทรศพัท ์

การโทรคมนาคมมีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 9 แห่ง 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่และวัสดุ ครภัุณฑ์ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร ทํานา ทําไร ่
6.2 การประมง 
6.3 การปศุสตัว์  
6.4 การบรหิาร 
6.5 การท่องเที่ยว ไม่มี 
6.6 อุตสาหกรรม มีโรงงานมาเจสติกอุตสาหกรรม จํากัด 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
6.8 แรงงาน 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ํา) 
7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 
บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1  มีนายวีรวัฒน์  ต้ือยศ ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  ประชากร  983 คน 
บ้านล้อง หมู่ 2 มีนายเจริญ  วงศ์ทอง ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  638 คน 
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 มีนายสวัสด์ิ คํามูล ตําแหน่ง ผูใ้หญ่บ้าน ประชากร  907 คน 
บ้านแม่ย่ิง หมู ่4 มีนายสมศักด์ิ แสงจันทร ์ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  379 คน 
บ้านหนองหล่ม หมู ่5 มีนายสมัย ทิยาปลูก ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  367 คน 
บ้านหนองขาม หมู่ 6 มีนายบุญหลัน ติวงศ์ษา ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  422 คน 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 มีนายศรีวัน  เมืองมูล ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  291 คน 
บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 มีนายประเดิม ฟ่ันปันวงศ์ ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  626 คน 
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ 9 มีนายสมบัติ  มานันตา ตําแหน่ง กํานัน ประชากร  578 คน 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 885 ไร่  มีครัวเรือนทีท่ําการเกษตรจํานวน  123 ครัวเรือน  

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านล้อง หมู่ที ่2 มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 464 ไร่  มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  81 ครัวเรือน   ส่วน

ใหญ่ปลกูข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 1,002 ไร่  มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  121 

ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว สวนยางพาลา 
บ้านแม่ย่ิง หมูท่ี่ 4  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 673 ไร ่ มคีรัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  80 ครัวเรือน  ส่วน

ใหญ่ปลกูข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านหนองหล่ม หมูท่ี่ 5  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 353 ไร่  มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  80 ครัวเรือน  

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านหนองขาม หมู่ที ่6  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 705 ไร่  มีครัวเรือนทีท่ําการเกษตรจํานวน  120 ครัวเรือน  

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 849 ไร ่ มคีรัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  80 ครัวเรือน  ส่วน

ใหญ่ปลกูข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
บ้านง้าวพิชัย หมู่ที่ 8  มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 953 ไร่  มีครัวเรือนทีท่ําการเกษตรจํานวน  100 ครัวเรือน  

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
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บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9  มพ้ืีนที่การเกษตรจํานวน 407 ไร่  มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรจํานวน  48ครัวเรือน  

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ผักสวนครัว 
 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 หนองมน (ม.1) หนองช้าง(ม.8) หนองหล่ม (ม.8)  สระน้าํสาธารณะบ้านหนองขาม (ม.6)   
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้(หรือน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งนํ้าสําหรบัการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านที่มีครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมักเกิดจากนํ้าไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม  
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนบัถือศาสนา 
- ในเขต อบต.หนองหล่มมีวัด  จํานวน   8   แห่ง   
- มีพระธาตุเจดีย์      1    แห่ง 

8.2 ประเพณแีละงานประจําป ี
1) ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุประจําวัดต่างๆ เช่นวัดป่าไคร้ใต้   พระธาตุสันกู่คํา พระธาตุแม่ย่ิง  

 2) ประเพณีสลากภัตร 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาทีม่ีลกัษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบด่ังเดิม สมุนไพร  เป่ารักษาโรค เป็นต้น 
การจัดทําขบวนกระทง 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
 เครื่องหนัง 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ํา 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ  มีลําห้วย  5  สายคือ  (เป็นลําห้วยสายสั้น) 
- ลําห้วยนํ้าแมไ่พร ไหลผ่าน  หมู่  2,3,5,6 และ 7  ตําบลหนองหล่ม 
- ลําห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน  หมู่  1,2,3,9,5 
- ลําห้วยแม่ย่ิง ไหลผ่าน  หมู่  4 
- ลําห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน  หมู่ 3,4 
- ลําห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7 
- มสีระน้ํา  หนองนํ้า จํานวน  8   แห่ง 

9.2 ป่าไม้ 
มีป่าไม้อนุรักษ์ที่ขึ้นในพ้ืนทีส่าธารณะประจําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

9.3 ภูเขา   
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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10. อ่ืนๆ 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หนองหล่ม 
  ป๊ัมนํ้ามันหลอด                           6 แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม  3 แห่ง 
  โรงสี     6 แห่ง 
 
    

 
 

 
  
  
 
  
  
  
     
   
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                    

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2557-2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2557-2560) 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบั และการเบกิจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2557 -25560 
1.1 สรปุสถานการณ์การพฒันา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ 
 รายรับจรงิ   ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559   ปี 2560  
          

ก.รายได้จัดเก็บเอง         
 1.หมวดภาษีอากร          

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  405,453.75  433,902.5      400,000      400,000 
      (2) ภาษบํีารุงท้องที่  63,982.14 69,159.17 55,000 55,000 
      (3) ภาษป้ีาย 10,610.00  22,110 5,000 10.00 

 รวมหมวดภาษีอากร  
  

480,044.90  
  

525,171.67         460,000         465,000  
 2.หมวดค่าธรรมเนียม  คา่ปรับและ
ใบอนุญาต          
       ค่าธรรมเนียม          
            (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา  

  
1,416.20  

  
1,843.00           0            0 

            (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร  32,679.06 -  

  
15,867.70  

  
500.00  

  
10,000  

            (3)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
มูลฝอย  4,000 -   4,000             4,000              4,000  
            (4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล  234,180 -   235,140  

  
200,000  

  
200,000  

            (5) ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร         
            (6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดต้ัง 
แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพ่ือการโฆษณา         
            (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจด
ทะเบียนพาณิชย์  

  
1,380           870  

  
300.00            1,000 

            (8)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
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รายการ 
 รายรับจรงิ   ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559   ปี 2560  
          

         ค่าปรับ          
          (9) ค่าปรับผู้กระทําผดิกฎหมาย
จราจรทางบก  

  
6,350.00         3,600           5,000           5,000 

          (10) ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมาย
สาธารณสุข   -   -      
          (11) ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมาย
และข้อบังคับท้องถิ่น  15,417 -  110,317 -  

  
20,000  

  
20}000  

          (12) ค่าปรับการผิดสัญญา        8,067.50     104,604.50         8,500.00     105,000.00  
          (13) ค่าปรับผู้กระทาํความผิดตาม 
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์   -   -      
        ใบอนุญาต          
         (14) คา่ใบอนุญาตรับทําการเก็บ  
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 -   -  
    

           (15) ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจดั ส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย   -   -      
         (16) คา่ใบอนุญาตประกอบการค้า
สําหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ         
         (17) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสม อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ี
ใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  -   -      
         (18)  ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ   -   -      
         (19) คา่ใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน   -  - 
         (20) คา่ใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร  

      

 รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับและ
ใบอนุญาต  

  
295,582.26  

  
371,673.70         230,000         240,000  
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รายการ 
 รายรับจรงิ   ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559   ปี 2560  
          

 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ          
           (1) คา่ดอกเบ้ียเงินฝากจาก
ธนาคาร  

  
231,901.27        220,434.55         200,000         200,000  

 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
  

231,901.27       220,434.55         200,000         200,000  
 4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณชิย์   -   -    

 รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์   -                   -   -                    -  

 5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          
           (1) คา่ขายแบบแปลน  45,300  109,400  30,000  30,000  
           (2) คา่รับรองสําเนาและถ่าย
เอกสาร  

        

           (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน  69,930  31,476  20,000  20,000  
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        115,230      140,876      50,000       50,000  

 6.หมวดรายได้จากทุน   -   -    
 รวมหมวดรายได้จากทุน   -                   -   -                    -  

ข.รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน         

 7.หมวดภาษีจัดสรร          
             (1) ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน  

     65,611.82      414,392.57       59,000.00      414,400.00  

             (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.
กําหนดแผนฯ  

  
7,089,902.03     7,283,335.35     7,500,000      7,500,000  

             (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  2,208,608.50  2,201,089.83 1,900,000 2,200,000 
             (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  60,145.30 56,471.13 45,000 45,000 
             (5) ภาษีสุรา  962,055.64 1,080,517.05 850,000 850,000 
             (6) ภาษีสรรพสามติ  1,308,586.35 1,861,337.49 1,600,000 1,600,000 

             (7) ค่าภาคหลวง   -  - 
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รายการ 
 รายรับจรงิ   ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559   ปี 2560  
          

             (8) ค่าภาคหลวงแร่ 368,320.71  478,187.03  400,000  400,000  
             (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,602.82  53,679.8  60,000  60,000  
             (10) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           2,610,797.        2,871,227        2,300,000         2,385,00  

 รวมหมวดภาษีจัดสรร  
  

14,756,705.17    16,329,678.82    14,560,000  
  

15,045,000  
ค.รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนนุให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน         
 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          

            (1)  เงินอุดหนุนทั่วไป  5,070,830 5,282,952.00 5,720,000 14,347,000 
 รวมหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 5,070,830 5,282,952.00 5,720,000 14,347,000 

 รวมทุกหมวด  
  

20,950,293.60    32,407,555.32    19,500,000 
  

31,600,000  
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2557  

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ        
     1) งบกลาง 867,888.00 783,473.00  1,018,616.00 11,041,314 
     2) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจํา และ ค่าจ้างช่ัวคราว) 7,988,318.00 8,976,405.00      9,125,648.00      9,096,852  
     3) งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 5,204,082.37 4,007,435.41      5,507,942.00      8,134,300 
     4) งบลงทนุ (หมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 2,885,258.00 6,240,009.00      3,077,794.00      2,210,034  
     5) งบรายจ่ายอ่ืน(หมวดรายจ่ายอ่ืน) 884,803.00 - 20,000 20,000 
     6) งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 793,027.72 642,711.11 750,000 1,097,500 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,623,377.09 20,650,033.52   19,500,000    31,600,000  
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน2558) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้ดําเนนิการพฒันาท้องถ่ินในด้านต่างๆ ดังนี ้

ที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
  1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน       
  1.1 แนวทางด้านก่อสร้างปรับปรุง บํารุง ถนน 

สะพาน 
      

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ส่วนโยธา    220,000       

2 โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ส่วนโยธา    118,700       

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล  หมู่ 2 บ้านล้อง  ส่วนโยธา    212,000       

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล  ภายในหมู่ 3 บ้านหลิ่ง
ก้าน 

ส่วนโยธา     192,000      

5 โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า คสล. ม.4 บ้านแม่ย่ิง ส่วนโยธา   287,000        

6 โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า คสล.ม.5 บ้านหนอง
หล่ม 

ส่วนโยธา   209,000        

7  โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า หมู่ 6 บ้านหนองขาม ส่วนโยธา    257,000       

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง  ส่วนโยธา    270,000       

9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล หมู่ 8 ส่วนโยธา    273,000       

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ส่วนโยธา    266,900       

11 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา หมู่ 8 ส่วนโยธา     19,600       

12  โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า หมู่ 5 ส่วนโยธา     15,000   
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ที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
  1.3 แนวทางด้านการขยายเขตไฟฟ้า       

13 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน ส่วนโยธา 120,000 

  1.4 แนวทางด้านผังเมือง       
ไม่มี 

  2.ด้านการอนรุักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
  2.1 แนวทางการสรา้งจิตสาํนึกและความตระหนักฯ       

14 โครงการปลูกป่า สวนสุขภาพ สํานักปลัด       10,000  
15 โครงการอบรม อาสาสมัคร หมอกควันไฟป่า สํานักปลัด       20,000  โอน 

  
2.2 แนวทางการบําบดั ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน 
ฯ       
ไม่มี 

  3.ด้านการพัฒนาสังคม       
  3.1 การสงัคมสงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพชีวิต       

16 โครงการบทบาทสตรี สํานักปลัด       22,500    
17 บ้านเทิดไท้ ส่วนโยธา            - 
18 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย สํานักปลัด       10,000  โอน 

19 โครงการส่งตัวแทนนักกีฬา สํานักปลัด       20,000  โอน 

20  โครงการ อบต.เข้าร่วมกีฬา สํานักปลัด       10,000  โอน 

21 โครงการกีฬาประชาชน เยาวชนตําบลหนองหล่ม สํานักปลัด     150,000  
22  ผู้ประสบภัยหนาว สํานักปลัด       50,000   โอน 
23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน  สํานักปลัด     130,000  โอน 

24 ผู้ป่วยเอดส์ สํานักปลัด     150,000    
25 กองทุนสุขภาพระดับตําบล สํานักปลัด       57,960    
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ที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
26* ผู้สูงอายุ สํานักปลัด   6,091,100    
27* ผู้พิการ สํานักปลัด      949,500    
  3.2 การจัดการศึกษา       

28 อาหารเสริมนม สํานักปลัด      316,120    
29 อาหารกลางวัน สํานักปลัด     
  ศพด.        560,000    
  รร.ป่าไคร้ใต้   12,000   
  รร.บ้านล้อง   8,000   
  รร.ทุ่งหนองขามวิทยา   212,000   

30* วัสดุศูนย์เด็กเล็ก สํานักปลัด 130,000   
31 จัดทําเว็บไซต์ อบต.หนองหล่ม สํานักปลัด 10,000   
32 รถรับ - ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด 240,000   

  
3.3 ด้านการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม       

33 โครงการสร่งนํ้าพระธาตุ แม่ย่ิง สํานักปลัด        25,000  
34 โครงการสรงนํ้าพระธาตุบ้านป่าไคร้ สํานักปลัด        10,000    
35 โครงการสรงนํ้าพระธาตุสันกู่คํา สํานักปลัด        10,000 
36 โครงการลอยกระทง สํานักปลัด        50,000    
37 โครงการแห่เทยีนเข้าพรรษา สํานักปลัด        25,000  
38 โครงการสลากภัต สํานักปลัด        20,000    

39 
โครงการหลวงพ่อคําแดง + สรงกรานต์ + 
ปกป้องสถาบัน สํานักปลัด        38,000  

40 โครงการก๋องปู่จา , รัฐพิธี ,งานฤดูหนาว สํานักปลัด 30,000   
  3.4 ด้านสาธารณสขุ        
41 โครงการตรวจไขมันและเบาหวาน สํานักปลัด        20,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

42 โครงการเตรียมความพร้อมสูค่วามเป็นแม ่ สํานักปลัด        15,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

43 
โครงการอบรม อสม, อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน สํานักปลัด      135,000    

44 โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า สํานักปลัด        25,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
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ที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

  
3.5 ด้านจัดระเบียบชุมชน สงัคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย       

45  อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สํานักปลัด        20,000    
46 ช้อมแผน อปพร. สํานักปลัด        40,000    
47 โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกู้ภัย สํานักปลัด      146,400  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

48 ศูนย์ ยาเสพติด อบต.หนองหล่ม สํานักปลัด        30,000    

49 
สนับสนุน ศูนย์ยาเสพติด อําเภอ ห้าง
ฉัตร + อบรม กม. สํานักปลัด        30,000    

50* บําบัดผู้เสพยาเสพติด สํานักปลัด 17,500 
51* ฝึกอาชีพผู้ผ่านการบําบัด สํานักปลัด        5,000  
52 โครงการชุมชนเข้มแข็ง สํานักปลัด        30,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

  4.การพัฒนาเศรษฐกิจ       
  4.1ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้        
53 วัสดุการเกษตร  สํานักปลัด        40,000  
54 โครงการส่งเสริม ปุ๋ยอินทรีย์ สํานักปลัด        40,000  
55 โครงการส่งเสริมตามเศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด        50,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

56 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ สํานักปลัด        50,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

  
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้า
ท้องถ่ิน       

  -       
  4.3 การสง่เสริมการท่องเทีย่ว       
  -       

  5. ด้านการเมืองและการบริหาร       
  5.1 การพัฒนาบุคลากร       
57 โครงการทัศนศึกษาดูงาน สํานักปลัด      300,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 

58 โครงการ อบรมผู้นําชุมชน ประชาคม สํานักปลัด        15,000  ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
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ที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

  
5.2 การปรบัปรุง พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้        

59 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร  สํานักปลัด        20,000  
60 รถจักรยานยนต์ สํานักปลัด        38,000  
61 เครื่องปรับอากาศ สํานักปลัด        18,000  
62 คอมพิวเตอร์ สํานักปลัด        18,000  
63 เครื่องป้ินเตอร์ โยธา          8,500  
64 รถบรรทุกเททา้ย พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ส่วนโยธา  2,500,000 
65 รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง สํานักปลัด 1,294,000 

  งบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2558  จํานวน   19,500,000 บาท (*เป็นเงินอุดอุดหนุนเฉพาะกิจ)   
 

2. ผลการไดร้ับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2560 ) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือดําเนินภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลหนองหล่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ดังน้ี 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังมีถนนลูกรัง  แต่ราษฎรมีความต้องการถนนคอนกรีต พ้ืนที่ทาง

การเกษตรยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องเผชิญกับสภาพการเดินทางที่ไม่ดี ถนนภายใน
หมู่บ้านบางหมู่บ้าน ปัญหานํ้าท่วมขัง ความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานทางด้านแสงสว่างยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน หอกระจายข่าว
ขาดการซ่อมบํารุง สนามกีฬามีวัชพืชขึ้นรกไม่สามารถเล่นกีฬาได้  

ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบดอัดลูกรัง รางระบาย

นํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง และได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามท้องถนน  
2.  ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา  สิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย มกีารทิ้งขยะริม
ทางหลวง รวมทั้งของพิษ และมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านทําให้เกิดเหตุรําคาญ ปัญหาหมอกควัน 
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ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้พยายามจัดหาท่ีทิ้งขยะเป็นส่วนรวมของตําบลและได้ดําเนินการขุดบ่อ

ขยะไว้ให้แต่ละหมู่บ้าน จํานวน 7 บ่อ และทาง  อบต.  ได้ทําการประชาคมแต่ละหมูบ้่านเพ่ือออกข้อบัญญัติการเก็บ  
ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย ใช้บังคับปี 2550 ได้ดําเนินการจัดช้ือรถบรรทุกเก็บขยะขนาด  5 ลบ. ม. จํานวน 1 คัน 
และถังขยะให้แต่ละหมู่บ้านจํานวน 700 กว่าใบ และรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ตําบลหนองหล่ม 

3.   ด้านสังคม สาธารณสขุ การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
ประชากรขาดการรวมตัวเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านเงินทุน  การจัดการ และการตลาด 

สังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น ทําให้สังคมชนบทท่ีเคยเอ้ืออาทรต่อกันลดน้อยลงไป ขาดการนําทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดํารงชีพ อาศัยเทคโนโลยีมากเกินความจําเป็น ประชากรขาดคุณธรรมและศีลธรรม 
ชุมชนไม่ให้ความสนใจกับเยาวชน บุตรหลาน โดยเฉพาะความร่วมมือภายในหมู่บ้านเองยังมีน้อยมาก  มีการแตกแยก
ในความคิดในด้านการเมืองอยู่เกือบทุกหมูบ้่าน 

 ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี  ช่วยเหลือสังคมและมคีวามเอ้ืออาทรต่อกัน 
สาธารณสขุ 
ปัญหา  ประชากรส่วนใหญยั่งมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่มาก โรคเฉพาะโรคเอดส์ ยาเสพติด โรคความดัน

โลหิตและเบาหวาน โรคไข้เลือดออก เน่ืองจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตนขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยา และโรคทีม่า
จากนํ้าท่วม 

 ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อบางส่วน แต่ยังขาดความต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการ

พัฒนาบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน ยังไม่เข็มแข็งเพียงพอ และสนับสนุนการให้เบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ และผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในตําบลหนองหล่มอย่างต่อเน่ือง 

ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ปัญหาประชากรบางกลุ่ม เช่น เด็กและเยาวชนไม่ชอบอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สําคญั 
ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ เช่น จัดงานวันลอยกระทง งานรดนํ้าดําหัวประเพณี

สงกรานต์ และงานสรงน้ําพระธาตุแม่ย่ิง พระธาตุบ้านป่าไคร้ พระธาตุสันกู่คํา 
4.   ด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหารายได้ตํ่า  สาเหตุ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาปี
ละ  1  ครั้ง  ขาดการปรับปรุงพันธ์ุ การบํารุงดิน และขาดความรู้ในด้านการจัดการ พืชปลูกในฤดูแล้งไม่ได้ผลผลิต
เท่าที่ควรเน่ืองจาก การขาดนํ้าในการเพาะปลูก  และราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกตํ่า  ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ ด้านการแปรรูป และอาชีพเสริม ขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ทั้งเงินทุนและตลาด 
ตลอดจนชุมชนเน้นการสร้างรายได้ ไม่ได้สนใจกับการลดรายจ่ายในครัวเรือน ชุมชนขาดการเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
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ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความสําคญัในเรื่องน้ี โดยให้การสนับสนุนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์  

แต่ทางกลุ่มยังขาดการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองทําให้งานดําเนินการไปในทิศทางที่ไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร 

ด้านแหลง่น้าํ 
ปัญหา  ประชากรส่วนใหญ่ขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค และมีปัญหาเรื่องนํ้าเพ่ือการเกษตรคลอง

ชลประทานในฤดูแล้งจะขาดแคลนนํ้า  ประกอบกับแม่นํ้าหลายสายภายในตําบลต้ืนเขิน 
ผลการดําเนนิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล จะได้ทําการก้ันนํ้าเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง เพ่ือให้ราษฎรได้มีนํ้าอุปโภค – บริโภค 

ได้ใช้ 
ด้านอ่ืน ๆ 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ภายในพื้นที่ตําบลหนองหล่ม ไม่มแีหล่งท่องเที่ยว 

5.  ด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
ปัญหา ประชากรส่วนใหญ่ยังแบ่งขั้วทางการเมืองในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่ และความไม่เข้าใจของการ

เลือกต้ัง ในส่วนของบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ โดยคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาทําการเมืองน้ันจะต้องใช้เงินซื้อเสียงและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ขาดความซือ่สัตย์ โปร่งใส เจ้าหน้าที่และคณะทํางานไม่มีเอกสารเพียงพอ 

 ผลการดําเนนิการองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือให้มี

ความรู้ทั้งทางด้านระเบียบกฎหมาย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

2.2 ผลกระทบ 
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ผลกระทบของการพัฒนาส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่

สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วนในระยะเวลาอันสั้นได้เน่ืองจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหล่มมีงบประมาณในการพัฒนาค่อนข้างจํากัด อาจทําให้คนในชุมชนบางกลุ่มไม่เข้าใจบ้างในระยะแรกแต่
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มโดยทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้ใช้
เวทีการพบปะประชาชนและออกช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชนอยู่เป็นประจํา จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมี
ความเข้าใจในการดําเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา                 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
อุปสรรคในการกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1. ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน 9 หมู่บ้าน มีประชาชนจํานวน 
5,191 คน  อีกทั้งมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง   80.004  ตารางกิโลเมตร ซึ่งน้ันหมายความว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาในพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง แต่ปัญหาหน่ึงที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มประสบคือปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค ที่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง   จึงมีปัญหาเรื่อง
บางปัญหาความต้องการที่เป็นปัญหาของประชาชน  แต่การแก้ไขปัญหาต้องดําเนินการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม  อีกทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจํานวนมาก   
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ไม่สามารถตอบสนองได้ในระยะเวลาอันสั้นได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดของงบประมาณขององค์การบริหาร             
ส่วนตําบลหนองหล่ม 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีปัจจัยที่เก่ียวข้องค่อนข้างมาก ปัญหาหน่ึงที่พบคือความสัมพันธ์ของการสั่ง
การของการจัดทําแผน และ การจัดทํางบประมาณประจําปีหนังสือสั่งการต่าง นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน 
จะเห็นได้ว่าการสั่งการและการจัดทํางบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สั่งการมาภายหลังการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทันท่วงที  
 3. ความคล่องตัวของแผนพัฒนาท้องถิ่น เน่ืองจากที่ผ่านมาทําให้ประชาชนพลาดโอกาสในการพัฒนา
พอสมควร เน่ืองจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การไม่สามารถนํา
โครงการในปีถัดไปมาใช้ได้เลยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผน เน่ืองจากบางปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนน่ี
ย่อมมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์     
 
การแก้ไขปัญหา 

1.การจัดเรียงลําดับปัญหาความต้องการโดยใช้มติของประชาชนในเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านเป็น
หลักในการคัดเลือกปัญหาที่จําเป็น สําคัญ และเร่งด่วนก่อนเป็นอันดับแรก 

2.โครงการขนาดใหญ่ ทางผู้บริหารท้องถิ่นจะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   สํานักงานทรัพยากรน้ํา  สํานักงานทรัพยากรบาดาล  
กรมชลประทาน เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ดีปัญหาความต้องการหรือโครงการที่ขอประสานงานอาจไม่ได้รับการตอบสนอง
อย่างทันท่วงที ซึ่งหน่วยงานขอรับการสนับสนุน อาจมีข้อจํากัดเรื่อง งบประมาณ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของ
ชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมคีวามมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกในทุก

ระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรอืน และปัจเจกบุคคลและมคีวามมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศนูย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสูก่าร
บริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมคีวามปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มัง่คงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มคีวามมั่นคงของอาหารพลังงานและนํ้า 
2) ความม่ังคัง่ 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนัสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสาํคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนทีจ่ะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทนุทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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3) ความย่ังยืน 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมัน่คง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 

1.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า การลงทุน เช่ือมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง เอเชียใต้ ต่างประเทศ  

2.พัฒนาปัจจัยการผลิตและคณุภาพสินค้าทางการเกษตร  
3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวให้

ย่ังยืนเท่าทันกระแสตลาดสากล  
4.สนับสนุนการจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็น เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
6.เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม และการเข้าถึงบริการทางสังคม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน 1 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

        (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 วิสัยทัศน์กลุม่จังหวัด(Vision) 
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที”่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่
สวยงาม มีเสน่ห์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น
 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสขุภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศกาศ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “นครเซรามิกและหัตถอุสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
สู่เกษตรปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมวิถีลาํปาง” 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตรวมถึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและสนิค้า

อุตสาหกรรมทีม่ีคุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจงัหวัดลําปาง 
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตรวมถงึการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกมาตรฐาน สินค้าหัตถ
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
  1.2 ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลติภัณฑ์เซรามิกรวมถึงสินค้าหัตถอุสาหกรรมให้สวยงาม ได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหมาะสม 
  1.3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะและศักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลติ 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้การประกอบการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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  1.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและสนิค้าหัตถอุสาหกรรมให้เป็นที่
รู้จัก แพร่หลายและจําหน่ายเป็นรายได้และสร้างซื่อเสียงทีโ่ดดเด่นให้กับจังหวัดลําปาง 
  1.5 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เพ่ือให้การผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
  1.6 วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกสู่
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน 

 2.1 เสริมสร้าง ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์อย่างย่ังยืนและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

 2.2 เสรมิสร้าง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมข้ามชาติ 

 2.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือ
คุณค่าและมลูค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

 2.4 สร้างเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น ประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง) และสิ่งอํานวยความสะดวก (เช่นห้องนํ้า ป้านศูนย์ข้อมูล เพ่ือการบริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการให้สร้างสรรค์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระรึก จาก
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง 

ยุทธศาสตร์ที่    3   ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภคแบบครบวงจร 
 3.2 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 3.3 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ซ่องทางการจําหน่ายสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์

การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 

เพ่ือให้การผลติภาคเกษตรกรรมมีประสทิธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
 3.5 พัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือขา่ยให้เข้มแข็งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ืออํานวย

ประโยชน์ให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์ที ่  4   เสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมคิุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพ (ความรู้คู่

คุณธรรม) สามารถเข้าถึงแหลง่อาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมท่ีดี 
 4.3 เสรมิสร้างและยกระดับความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม รวมทั้ง

สนับสนุนให้ดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรักท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะวัฒธรรมท้องถิ่น

ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการ 
 4.6 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

และมีประสทิธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่    5   สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์อย่าง

เป็นระบบ 
 5.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนให้มีการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถ 
 5.2 ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และทักษาด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานภายใน

จังหวัด เข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 5.3 ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการการ

เรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ตลาดจนการเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ และวิถีของคนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 5.4 เสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและโลจิสติกให้มีประสทิธิภาพและได้
มาตรฐานสากล สามารถเช่ือมโยงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ทางการค้าและการขนส่งคา้ผ่านแดนและข้าม
แดน 

 5.5 พัฒนาการค้าการลงทุน การผลิตสนิค้า และบรกิารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่    6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 6.1 ส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 6.2 รณรงค์และประชาสมัพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
 6.3 เพ่ิมขดีความสามารถให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสีย่งภัย โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของภาคีและภาคประชาชนในท้องถิ่น ในการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้กําหนดวิสัยทัศน์คอื “คุณภาพชวิีตดี มีคุณธรรม นําสูค่วาม 
เป็นเลิศ”ในทีน้ี่ หมายความว่า การพัฒนาเพ่ือมุ่งให้ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การมี
สุขภาพที่ดี มีการศึกษาที่มีคณุภาพ มีรายได้ที่มั่นคง มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นตามความต้องการของชุมชน 
อย่างแท้จริง มชีีวิตครอบครัวที่อบอุ่น มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ในเรื่องของการมีคุณธรรม น้ัน อาศัยการ
นําหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตสาํนึก ให้เป็นบุคคลที่มคีุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม   

เมื่อประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตและมีคุณธรรมแล้ว  การท่ีจะดําเนินกิจกรรมทุกด้าน  
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนก็จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศ หรือมีความพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมน้ันๆ ตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร  

2.3 เป้าประสงค์ 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา  
6) ร้อยละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายนํ้า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลมุ 
4)ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพิ้การ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจํานวนประชาชนตําบลแม่สนัที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จํานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
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12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา  
6) ร้อยละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.6 กลยุทธ์ 
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 

 -การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 -การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 -การวางผังเมืองรวม 

-การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -การบําบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

-การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส 
-การจัดการศึกษา 
-การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การป้องกันรักษาและการสง่เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
-การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
-การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
-การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
-การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-การพัฒนาบุคลากร 

 -การปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ 
 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 2) ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
คือ 
 1) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตําบลหนองหล่ม 
 2) พัฒนา และส่งเสริมใหห้มูบ้่านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ   มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ 
 1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์  การบริหารและพัฒนาองค์กร  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ 
 1) เพ่ิมขีดจํากัด และความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
 2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมีความ
เช่ือมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน ไม่เป็นการดําเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างทํา แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรคํานึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็น
สําคัญด้วย     

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มที่มีความเช่ือมโยงกันทั้งใน
ระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงต้ังแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการนจังหวัดลําปาง  
นโยบายนายอําเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอื่นที่เก่ียวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom 
up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  
ระดับตําบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความ
เช่ือมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความม่ันคง  
ย่ังยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม  (SWOT  Analysis) 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการเป็นประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจาํกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
กําหนดค่าการให้คะแนน เป็น 4 ระดับ ในแต่ละด้าน ดังน้ี 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 2 1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ข้อจาํกัด -3 -2 -1 0 
1.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  จุดแข็ง (Strength) 
     1.งบประมาณด้านการลงทุนการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
     2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
     3. เทคนิคการทํางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง 
 จุดอ่อน (Weakness) 
     1. ภัยจากธรรมชาติ นํ้าท่วมจากฤดูนํ้าหลาก ทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานเสียหาย 
 โอกาส (Opportunity) 
     1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
      2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานกลางและภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อจํากัด (Threats) 
       1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรอืความชํานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารสว่นตําบลหนองหล่มยังไม่มีความ
ชํานาญและบุคลากร 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจาํกัด  -2   
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 3 – 2 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
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2.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
      จุดแข็ง (Strength) 
            1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคดิและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
            2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวน และคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
      จุดอ่อน (Weakness) 
            1. ภัยจากธรรมชาติ นํ้าท่วมจากฤดูนํ้าหลาก ทาํให้โครงสร้างพ้ืนฐานเสียหาย       
      โอกาส (Opportunity) 
             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
       ข้อจํากัด (Threats) 
            1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
            2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  
            3. ปัญหาการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และขยะ หมอกควันไฟป่า 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  2   

อุปสรรค/ข้อจาํกัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 2 – 1 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
3.ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสังคม 
         จุดแข็ง (Strength) 
        1.ด้านการบริหารจัดการ ผูนํ้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคดิและกําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
นันทนาการ ประเพณี  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการคุณภาพชีวิต ด้าน
การป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
              2. บุคลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตรากาํลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
              3. ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
          จุดอ่อน (Weakness) 
              1.บุคลากรทางด้านการกีฬายังไม่มีความพร้อม  
              2.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่เน่ืองจากตําบลหนองหล่มเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึชนบท 
          โอกาส (Opportunity) 
              1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการยาเสพติดด้านคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันรักษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
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      2.การส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนเพ่ือต่อต้านยาเสพติด  ,การส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดลําปาง       
           ข้อจํากัด (Threats) 
  1. ขาดการบูรณาการและประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  2   

อุปสรรค/ข้อจาํกัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 2 – 1 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
4. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
          จุดแข็ง (Strength) 
             1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองลําปาง 
             2. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง 
          จุดอ่อน (Weakness) 
             1. การรวมกลุ่มของประชาชน ไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม 
    2. สถานที่สาํหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
    3. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน 
    4. ไมม่ีสถานที่ท่องเที่ยว 
          โอกาส (Opportunity) 
              1. การพัฒนากิจการพาณิชย์ในหลายๆด้าน 
              2. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองลําปาง 
        ข้อจํากัด (Threats) 
     1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนทีต้่องประสานงานกัน 
จึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง  2   
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  2   

อุปสรรค/ข้อจาํกัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 2 – 2 + 2 – 1 = 1 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมระดับตํ่า) 
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  5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม 
          จุดแข็ง (Strength) 
              1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
              2. บุคลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
         จุดอ่อน (Weakness) 
                1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอื เน่ืองจากไม่เข้าใจระบบการทํางาน ทําใหไ้ม่เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
          โอกาส (Opportunity) 
                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
          ข้อจํากัด (Threats) 
                 1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การมีส่วนร่วม 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน   -1  
โอกาส  2   

อุปสรรค/ข้อจาํกัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 1 + 2 – 1 = 3 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมระดับดี) 

สรุปศักยภาพและประเดน็ทา้ทายขององคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ศักยภาพ ประเด็นทา้ทาย/ทิศทางการพัฒนา 

1. มีสภาพภูมศิาสตร์เป็นที่ราบสลับที่ดิน ราษฎร
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและมีการจัดต้ัง
กลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ 
2. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
และโบราณสถานที่ทรงคุณคา่ 
3. องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นนิติบุคคล สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดได้ 
 

1. พัฒนาในด้านการเกษตร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ตรงความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมจารีตประเพณีและคุณธรรม 
3. พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เช่น
ปัญหาขยะ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
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จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. เป็น อบต. ขนาดกลาง แต่มีความพร้อมทางด้านการบริหาร โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และมีขีดความสามารถใน
การบริหารสาธารณะแก่ประชาชน 

2. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
3. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของ อบต. 
4. อบต.หนองหล่ม เป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย 
5. มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับที่ดอนราษฎรประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและได้มีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือ

สร้างเสริมอาชีพเสริม 
6. องค์กรเป็นนิติบุคคล มกีารบริหารงานสองด้านคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบลมีฝ่ายตรวจสอบการ

บริหารงานคือสภา องค์การบริหารส่วนตําบลและสามารถใช้ประชาคมในการเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ปัญหาการรุกล้าํทําลายป่า หมู่ 1 และหมู่ 9 
2. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล 
3. อบต. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ่
4. บุคลากรของ อบต. บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารสมัยใหม่ที่มเีทคนิคและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเก่ียวข้อง 
5. อบต.ขาดการจัดระเบียบของการวางผังเมืองรวม 
6. เกษตรกรยังขาดทักษะในการเพ่ิมผลผลิต 
7. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและขยะ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร ่และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
6. จังหวัดลําปางได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที ่  2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อ

ย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่   3   ส่งเสริมและพัฒนาสินคา้เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่   4   เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

ความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่  5   การรักษาความม่ันคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่   6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด ( Threats : T)  
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นลมืรากฐานทางวัฒนธรรมที่มอียู่ และ

หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
3. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด  
4. ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองหล่มมีข้อจํากัด คือ ไม่ได้มแีหล่งท่องเที่ยวและผลิตเซรามกิ 
5. ข้อจํากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจังต่อเน่ือง 
7. ภาคเอกชนไม่ให้ความสําคัญในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เก่ียวข้อง 
1.  สภาพปญัหา 

 ก.  ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. การคมนาคม   

2. การประปาหมู่บ้าน 
 3. ไฟฟ้า (แสงสว่าง) (การเกษตร) 
ข. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.การทิ้งขยะ 
2.การเผาป่า หญ้า  สวนต่างๆ 
3.การปรับปรุงที่สาธารณะ 

          4.การปรับปรุงที่สาธารณะ  
      ค.  ปัญหาด้านสังคม , ปัญหาด้านสาธารณสขุและอนามัย  , ปัญหาความรู้  การศึกษา ศาสนา  ศิลปและ
วัฒนธรรม การศึกษาต่อเนื่องของเด็กนักเรยีน 

1. การพัฒนาเด็กเล็ก 
2. การส่งเสริม เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. ผลกระทบจากโรคเอดส์ 
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
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7. การโภชนาการในเด็ก, และประชาชน 
8. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
9.การส่งเสริมศาสนา 
10.การส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
11. การอบรมจริยธรรม คุณธรรม 

    ง. ปัญหาด้านแหลง่น้าํ และ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. แหล่งกักเก็บนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. แหล่งนํ้าธรรมชาติต้ืนเขิน 
3. การพัฒนาแหล่งนํ้า 

     4. ผลผลิตราคาตกตํ่า 
5. การว่างงานนอกฤดู 
6 การตลาด 
7. ราษฎรมีรายได้น้อย 
8. ความยากจน ภาระหน้ีสินจํานวนมากเน่ืองจากขาดการวางแผนการประกอบอาชีพที่ดี  

   จ. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
1. การไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง 
2. การมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สถานที่ให้บริการประชาชนและประสานงานกับส่วนราชการ 
4. บุคลากรไม่เพียงพอ 
5. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ชัดเจน 

2. ความต้องการของประชาชน 
      ก.  ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ต้องการสร้าง และปรับปรุง ถนนลูกรัง ,  ถนน คสล., ลาดยาง 

  ต้องการมีระบบประปานํ้าสะอาดด่ืมได้ 
  ต้องการมีไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

       ข. ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
 การจัดการขยะที่ดี 
 ลดปริมาณการเผา แก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 การปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ค. ปัญหาด้านสังคม ปญัหาสาธารณสขุ และอนามัย ปญัหาความรู้ การศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
1. ต้องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
2. ส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
5. ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
7. การโภชนาการในเด็กเล็กที่ดี และประชาชน 
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8. การป้องกันโรคเอดส์ 
9. ต้องการให้เด็กนักเรียนมีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
10. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในตําบล 
11. การส่งเสริมศาสนา 
12. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
13. การฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ให้กับประชาชนท่ัวไป 

     ง. ปัญหาด้านแหลง่น้าํ และ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. ก่อสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าใช้เพ่ือการเกษตร   
2. ต้องการให้ผลผลิตมีราคาดี 
3. ต้องการอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
4. มีการจัดการตลาดที่ดี 
5. ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร 
6. แก้ไขปัญหาความยากจน 

     จ. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
ให้ความรู้ราษฎรในการเลือกต้ัง 
การมีส่วนร่วมของราษฎรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดหาสถานที่ให้บริการประชาชน และศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปไีปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส่วนโยธา สํานักปลัด
และส่วน
การคลัง 

2 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สํานักปลัด 
 
ส่วนโยธา 

ส่วนการ
คลัง 

3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
2.ด้านการดําเนินงาน
อ่ืนๆ 

1.แผนงานการศึกษา2.
แผนงานสาธารณสุข 3.
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
6.แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

ส่วนการ
คลัง  
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการ
คลัง  
ส่วนโยธา 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
2.บริหารทั่วไป 

1.แผนงานการเกษตร 
2.บริหารทั่วไป 

สํานักปลัด ส่วนการ
คลัง  
ส่วนโยธา 

5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. บริหารงานทั่วไป 
 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.บริหารทั่วไป 

ส่วนโยธา 
 
สํานักปลัด 

ส่วนการ
คลัง  
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ 
ไปบ้านสถาน ี(สายหนอง
น้อยมาป่าช้าบ้านล้อง) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ถนนในบ้านป่า
ไคร้ใต้ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา บริเวณบ้าน
นายเทวัน ฟู้อ้าย ถึงลํา
เหมืองสาธารณะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านป่าไคร้ 
(บ้านหนองน้อย) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบาย
น้ํามาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 2 บ้านล้อง จํานวน 3 จุด  
1.น.ส.แสงเดือน ราชคม 
2.นายบุญชู วงศ์ปิง 
3.นายอภิเชษ วงศ์ต่อม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านล้อง  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

4 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 2 บ้าน
ล้องบ้านเลขที่ 102 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านล้อง 
(พิกัด
....................... 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบาย
น้ํามาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ 3 บ้านนาย
สวัส หลวงคําฝั้น 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ถนนในบ้านหลิ่ง
ก้าน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

6 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา บริเวณบ้าน
นายเทวัน ฟู้อ้าย ถึงลํา
เหมืองสาธารณะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านป่าไคร้ 
(บ้านหนองน้อย) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง
ทางไปบ้านไชยา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านแม่ยิ่ง 
(พิกัด543084E 
2028991N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างทาง
อาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อใช้งาน
อเนกประสงค์ 

บ้านแม่ยิ่ง 
(ข้างวัดแม่ยิ่ง) 

200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 

โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 4 บ้านแม่
ยิ่ง ข้างบ้านพ่อเสาร์แก้ว 
ยอดแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านแม่ยิ่ง 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

10 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.จํานวน 2 จุด 
หลังวัดและซอยบ้าน 
นายบุญโยง สีขาว 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านหนองหล่ม 
ยาว 230 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

11 โครงการก่อสร้างถนน ,
ขยาย คสล. หมู่ 6 บ้าน
หนองขาม  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านหนองขาม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

12 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบลําเหมือง
เชื่อมถนนสายสุสาน
หนองหล่ม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ถนนลูกรังหมู่ 5 
ยาว2,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 6 บ้าน
หนองขาม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านหนองขาม 
(พิกัด
....................... 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

14 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 7 บ้านหัว
ทุ่ง ซอย 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านหัวทุ่ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 8 บ้านง้าว
พิชัย จํานวน 2 จุด      
ซ.บ้านเลขที่ 1 
หลังวัดบ้านง้าวพิชัย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านง้าวพิชัย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ 9 บ้านป่าไคร้
เหนือ ซ. บ้านเลขที่ 9/1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด
....................... 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

17 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 9 บ้านป่า
ไคร้เหนือ ซ. 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด
.......................... 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรสะดวก หมู่ 4 ,6,7,8,9 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้ถนนลูกรัง การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

19 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพื่อการสัญจรสะดวก หมู่ 1- หมู่ 9  200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนสามารถ
ใช้งานได้ 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบน้ําแม่ไฟร – 
นายบุญมี เมืองยศ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ถนนลูกรังหมู่ 5 
ยาว  600 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

21 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชัย 84  

เพื่อปกป้องเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ช่วยผู้
อยากไร้ 

บ้านล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แห่ง
ต่อปี 

ช่วยเหลือผู้อยาก
ไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักปลัด 
ส่วนโยธา 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนางนารีรัตน์ 
ตื้อยศ –ถนน รร.มา    
เจสติกและถึงหน้าบ้าน
นายเย็น 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านป่าไคร้ 
จํานวน 2 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้านนาย
ต้อย สินอุดรถึงหน้าบ้าน
นายไวสิน อุดร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านหนองน้อย 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้านนาย
ศรี ก๋าใจ ถึงหน้าบ้าน
นายพิษณุ อินต๊ะใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านหนองน้อย 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเรียบลําน้ําไฟร 
บ้านล้อง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านล้อง 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก 

ส่วนโยธา 

26 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์บ้านล้อง - บ้าน
แม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านล้อง 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
63 
 



แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

27 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 9 บ้านป่า
ไคร้เหนือ ซ. 3 
บ้านเลขที่ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 

28 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านหลิ่ง
ก้านบริเวณสุสาน 

เพื่อจัดกิจกรรมงานศพ ศาลา
อเนกประสงค์
สุสานจํานวน 1 
หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการ มีอาคารจัด
กิจกรรมงานศพ 

ส่วนโยธา 

29 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ 3 บ้าน
หลิ่งก้าน บ้านนายบุญ
เชิด ตามูล-นายบุญมี 
เมืองยิ่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังถนน 

บ้านหลิ่งก้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ทางระบายน้ํา
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง หมู่ 6 บ้านหนอง
ขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่าง
ตามมาตรฐาน
ความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง หมู่ 3 บ้านหลิง่
ก้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่าง
ตามมาตรฐาน
ความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง หมู่ 2 บ้านล้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่าง
ตามมาตรฐาน
ความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง หมู่ 9 บ้านป่าไคร้
เหนือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่าง
ตามมาตรฐาน
ความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

34 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์บ้านหนอง
หล่ม- หลัง รร.งาน
ตะเกียบ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านหนองหล่ม 
ยาวประมาณ 
1,000 เมตร 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนน
มาตรฐาน 

การสัญจร
สะดวก 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

35 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําอุปโภค บริโภค 

บ้านหนองขาม 
(พิกัด 543871E 
2026999N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 

36 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําอุปโภค บริโภค 

บ้านหัวทุ่ง 
(พิกัด 544064E 
2026951N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 

37 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําอุปโภค บริโภค 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด544829E 
2026586N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 

38 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําอุปโภค บริโภค 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด538518E 
2036541N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

39 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําอุปโภค บริโภค 

บ้านล้อง 
(พิกัด.......
E …………N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้ 

มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 

40 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
น้ําล้น ทํานบกั้นน้ํา  

เพื่อมีน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บ้านล้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

41 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
น้ําล้น ทํานบกั้นน้ํา  

เพื่อมีน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บ้านหลิ่งก้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

42 โครงการปรับปรุงลํา
เหมือง หมู่  6 บ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหนองขาม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 เทดาดลํา
เหมือง คลอง
ส่งน้ํา 

เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

43 โครงการปรับปรุงลํา
เหมือง หมู่  5 บ้าน
หนองหล่ม 

เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหลิ่งก้าน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 เทดาดลํา
เหมือง คลอง
ส่งน้ํา 

เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

44 โครงการพัฒนาหนองมน 
บ้านป่าไคร้ใต้ 

ต่อท่อประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

บ้านป่าไคร้ใต้ 
(พิกัด 539538E 
2028330N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบประปา มีการประหยัด
พลังงาน 

ส่วนโยธา 

45 โครงการพัฒนาหนอง
ช้าง บ้านง้าวพิชัย 

เพื่อเก็บน้ําการเกษตร 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด 545306E 
2025631N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนาแหล่ง
น้ํา 

มีน้ําใช้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

ส่วนโยธา 

46 โครงการคลองส่งน้ํา 
บ้านง้าวพิชัย 

เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด
544829E20265
86N) 

200,000 200,000 200,000 200,000 เทดาดลํา
เหมือง คลอง
ส่งน้ํา 

เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

47 ปรับปรุงสระโทก 2 นาง เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนาแหล่ง
น้ํา 

เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

48 ปรับปรุงหนองหล่ม เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหนองหล่ม 
ขุดลอกหนองหล่ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนาแหล่งน้ํา เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

49 โครงการปรับปรุงลําเหมือง 
หมู่  7 บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหัวทุ่ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 เทดาดลําเหมือง 
คลองส่งน้ํา 

เกษตรกรใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

50 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น ทํานบกั้นน้ํา สะพาน 

เพื่อมีน้ําเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองหล่ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

51 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น ทํานบกั้นน้ํา สะพาน 

เพื่อมีน้ําเพื่อการเกษตร  
บ้านแม่ยิ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

52 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น ทํานบกั้นน้ํา สะพาน 

เพื่อมีน้ําเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

53 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น ทํานบกั้นน้ํา สะพาน 

เพื่อมีน้ําเพื่อการเกษตร  
บ้านหัวทุ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ทํานบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 54 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์         

เพื่อแนะนําเส้นทาง
แนะนํา ของดีแต่ละ
หมู่บ้าน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่บ้านละ 1 
แห่ง 

สามารถแนะนาํ
สินค้าของดี
ภายในตําบล 

ส่วนโยธา 

 55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง หมู่ 1,4,5,7,8, 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่าง
ตามมาตรฐาน
ความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

  
56 

 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบสัญญาณจราจร   
 

เพื่อจัดซื้อไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี) 

เพื่อจัดซื้อไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี)  ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมเสา ขนาด 30  
เซนติเมตร 1 หน้า       
จํานวน 4 จุด  เป็นเงิน  
25,000 บาท 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อจัดซื้อ
ไฟสัญญาณไฟ
กระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี)  
ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อม
เสา ขนาด 30  
เซนติเมตร 1 หน้า    
จํานวน 4 จุด   

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

 
71 

 
 

แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 



สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
57 

โครงการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด 

เพื่อความสะดวกใน
การบริหาร 

หมู่ 1 บ้านป่าไคร้
ใต้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถแยก
หมู่บ้านหนอง
น้อย 

สะดวกในการ
บริหาร 

ส่วนโยธา 

 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและคัดแยก
ขยะได้ถูกวิธี 

ตําบลหนองหล่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 
ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

กําจัดขยะถูกวิธี ส่วนโยธา 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตําบล 

ตําบลหนองหล่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1 ของ
ตําบลหนอง
หล่ม 

สามารถเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใน
ตําบล 

สํานักปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้ําคลองสวยน้ําใส ่

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา น้ําแม่ไพร ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ํา
สะอาด 

แหล่งน้ําสะอาด ส่วนโยธา 

4 โครงการป้องกันปัญหา
หมอกควัน ไฟป่า 

เพื่อป้องกันปัญหา
หมอกควัน 

ตําบลหนองหล่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 
การเผาลดลง 

ป้องกันปัญหา
หมอกควัน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ เพื่อรองรับบ่อขยะเดิม ตําบลหนองหล่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่จัดเก็บ
ขยะ 

มีสถานที่กําจัด
ขยะ 

ส่วนโยธา 

2 โครงการจัดหาถังขยะ
พร้อมปรับปรุง 

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ 

ตําบลหนองหล่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ของถังขยะใช้
งานได้ 

มีถังขยะไว้ใช้
บริการ 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อกําจัดขยะถูกวิธี ตําบลหนองหล่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แห่ง กําจัดขยะถูกวิธี ส่วนโยธา 

4 โครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

บ้านหนองขาม 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แห่ง มีสวนสาธารณะ
เป็นที่พักผ่อน 

ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอาหารเสริมนม เด็กอนุบาล – ป.6 ได้
อาหารเสริมนมครบ 

อนุบาล – ป.6 
และศพด. 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ได้ครบ 

เด็กได้อาหาร
ครบ 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 ได้เกณฑ์
มาตรฐาน 

มีการปรับปรุง 
ศพด. 

ส่วนโยธา 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ประจําศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

80,000 80,000 80,000 80,000 ได้สื่อ    
มาตรฐาน 

สามารถเพิ่ม
พัฒนาการ 

สํานักปลัด 
 

4 โครงการจัดทําเว็บไชต์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

จํานวน 1 เว็บไซต์ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต. 

สํานักปลัด 

5 โครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล – ป.6 ได้
อาหารกลางวันครบ 

อนุบาล – ป.6 
และ ศพด. 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ได้ 

เด็กได้อาหาร
ครบ 

สํานักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ 

เด็กและเยาวชน
ตําบลหนองหล่ม 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 10 
ของเยาวชน 

ได้ประสบการณ์
ตรง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมไอโอดีน เด็กปฐมวัย 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ได้ครบ 

เด็กได้ไอโอดีน
ครบ 

สํานักปลัด 

8 โครงการ”กอด” ส่งเสริมความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถส่งเสริม
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

สํานักปลัด 

9 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก เด็ก เยาวชน 
ตําบลหนองหล่ม 

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนเข้า
ร่วมร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถส่งเสริม
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.2 แผนงานสาธรณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

ตําบลหนองหล่ม 25,000 25,000 25,000 25,000 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อสม.
รณรงค์และพ่น
ยา 

สามารถลดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 

2 โครงการป้องกันพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ตําบลหนองหล่ม 25,000 25,000 25,000 25,000 ดําเนินการฉีด
วัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

ส่ํานักปลัด 

3 โครงการคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวานและความดัน
โลหิต 

เพื่อคัดกรองผู้ป่วย ตําบลหนองหล่ม 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 10 ของ
ประชากร 

บรรเทาผู้ป่วย
และช่วยเหลือ
อย่างถูกวิธี 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการซ้อมแผนป้องกัน
โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดไข้หวัดนก ฯลฯ 

ตําบลหนองหล่ม 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วม 
10 % 

มีความพร้อมใน
การป้องกัน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการตรวจหา
โรคมะเร็งเต้านม ,ปาก
มดลูก 

ตรวจหามะเรง็เต้านม 
ปากมดลูก 

ผู้หญิง อายุ 30 ปี , 
60 ป ี

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 5 
ผู้หญิง 30,60ป ี

สามารถป้องกัน สํานักปลัด 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของ อสม 

เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

อสม   130  คน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

อสม 130 คน สมาชิก อสม. 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ความเปน็แม่ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจกับคุณแมม่ือใหม ่

อสม. และแม่บ้าน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

130 คน สุภาพสตรีมี
ความพร้อมที่จะ
เป็นแม่ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 อบต.ห่วงใยผู้ประสบภัย
หนาว 

เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตําบลหนองหล่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านละ 20 
ผืน 

สามารถบรรเทา
ภัยหนาว 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส 

สํารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส อาสาพัฒนาสังคม 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม 80% อบต.มีข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมอาสาพัฒนา
สังคม 

สร้างเครือข่ายอาสาพัฒนา
สังคม 

อาสาพัฒนาสังคม 2,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม 80% อบต.มีผู้ประสานงาน
ในพื้นที่ใกล้ชิด
ประชาชน 

สํานักปลัด 

4 โครงการบูรณาการครัวเรือน
ยากจน 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ครัวเรือนยากจน 

คณะกรรมการ
ครัวเรือนยากจน
และผู้ประสานงาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม 80% สร้างการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ยากจน 

สํานักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรีไทย 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 

คณะกรรมการสตรี 
81 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม 80% สตรี ได้ร่วมกันแสดง
ความจงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรีสากล 

เสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาของสตรี 

ผู้นําสตรีระดับ
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 ของ
ผู้นําสตรี 

สตรีพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสรมิให้ชุมชน
เข้มแขง็ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นําความรู้
ประสบการณ์ไปเพิ่ม
ศักยภาพให้ชุมชน
เข้มแขง็ 

ผู้นําท้องถิ่น  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 10 
ของผู้นํา
ท้องถิ่น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นํา
ความรู้
ประสบการณ์ไป
เพิ่มศักยภาพให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

สํานักปลัด 

2 โครงการหมู่บ้านปลอดยา
เสพติด (หนึ่งตําบลหนึ่ง
ศูนย์บําบัด,ฝึกอาชีพ) 

เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ผู้ติดยาเสพติด 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้เสพ 

คืนคนดีสู่สังคม สํานักปลัด 

3 โครงการผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ( 25 ตาสับปะรด) 

เพื่อเฝ้าระวงัยาเสพติด
ในพื้นที ่

หมู่บ้านละ 25 คน 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีการประชุม
ทุกเดือน 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดฝึกอบรม อป
พร. และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

อปพร.ตําบลหนอง
หล่ม 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ฝึกอบรมครบ
ตามจํานวน 

มีความพร้อม
เผชิญเหตุ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

เตรียมความพร้อมเพื่อ
เผชิญเหตุ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

บริการตลอด
24ชม. 

มีทีมกู้ชีพกู้ภัย สํานักปลัด 

6 โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันภัยพิบัติการ
ฝึกซ้อมเสมือนจริง 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ทีมกู้ภัย, อปพร. 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปีละครั้ง มีความพร้อม
เผชิญเหตุ 

สํานักปลัด 

7 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ฯ 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ศูนย์บริการ
ประชาชนหมู่ 8 
บ้านง้าวพิชัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปีละ 2 ครั้ง สามมารถ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

8 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรมต้อง
มาจาก 3 ส่วน 
อบต.,ชุมชน
,พม. 

สามรถดําเนิน
กิจกรรมกองทนุ
ได้ 

สํานักปลัด 

9 ศูนย์ยาเสพติดตาํบล เพื่อกจิกรรมของศูนย ์ ศูนย์ยาเสพติด 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 1 ศูนย์ บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 โครงการออกกําลังกายของ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ จํานวน 
70 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุสามารถ
ออกกําลังกายได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

สํานักปลัด 

11 โครงการสุขภาพจิตดี
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุ จํานวน 
70 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ดี 

สํานักปลัด 

12 โครงการผู้สูงอายุสากล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับวัน
สูงอายุสากล 

ผู้สูงอายุ จํานวน 
70 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ตัวเอง 

สํานักปลัด 

13 โครงการผู้สูงอายุไทย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับวัน
สูงอายุไทย 

ผู้สูงอายุ จํานวน 
70 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ตัวเอง 

สํานักปลัด 

14 โครงการ อบต.หมอ
อนามัยใส่ใจผูสู้งอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง 

300 คน 
1. คัดกรองตรวจ

สุขภาพ 
2.ร่วมกิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดี 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายของประชาชน 

ประชาชนในตําบล ประชาชนใน
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 
ของประชาชน 

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น สุขภาพดี 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งตัวแทน
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ตามสถานที่ต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขัน 

เยาวชนตําบล
หนองหล่ม 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 5 ของ
เยาวชน 

สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ตําบล 

สํานักปลัด 

3 โครงการกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหายาเสพติด, 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, พัฒนา
กีฬา,ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ประชาชนตําบล
หนองหล่ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งใน
การแข่งขัน 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติด, ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, พัฒนากีฬา,ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

4 โครงการ อบต.เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
หน่วยงาน 

พนักงาน,
ผู้บริหาร, สมาชิก
สภาฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อหน่วยงาน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการ 63 ลา้นดวงใจ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

เพื่อปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

ประชาชนใน
ตําบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 10 ได้
ครบเข้าร่วม 

ส่งเสริมการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญ 

สํานักปลัด 

6 โครงการสรงน้ําพระธาตุ
ป่าไคร้ 

สนับสนุนและรักษา
วัฒนธรรมสรงน้ําพระ
ธาตุ 

บ้านป่าไคร้ใต้ 
(พิกัด 539996E 
2028782N). 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละครั้ง ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุคงอยู่ 

สํานักปลัด 

7 โครงการสรงน้ําพระธาตุ
สันกู่คํา 

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านหลิ่งก้าน 
(พิกัด 542242E 
2027741N) 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละครั้ง ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุคงอยู่ 

สํานักปลัด 

8 โครงการสรงน้ําพระธาตุ
แม่ยิ่ง 

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านแม่ยิ่ง 
(พิกัด 543476E 
2028450N) 

25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละครั้ง ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุคงอยู่ 

สํานักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ตําบลหนองหล่ม 

ศูนย์เยาวชนตําบล
หนองหล่ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 ของ
เยาวชนเข้าร่วม 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์
เยาวชน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 โครงการประเพณี  
สงกรานต์ 

ยกย่องผู้สูงอายุ,
อนุรักษ์ประเพณี 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด539502E 
20295336N) 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 10 ได้
เข้าร่วม 

รักษาวัฒนธรรม สํานักปลัด 

11 โครงการบวงสรวงหลวง
พ่อคําแดง 

รักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด 539365E 
2029294N) 

3,000 3,000 3,000 3,000 ปีละครั้ง รักษาวัฒนธรรม ส่ํานักปลัด 

12 โครงการจัดงานลอย
กระทง 

เสริมประเพณีท้องถิ่น
ลอยกระทง 

ตําบลหนองหล่ม 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 10 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

สํานักปลัด 

13 โครงการแห่เทยีนจํานํา
พรรษา 

ปลูกจิตสํานึกวันสําคัญ
ทางศาสนา 

ตําบลหนองหล่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน 8 วัด ได้รู้วิธีการ
ปฏิบัติการแห่
เทียน 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดงานสลากภัต รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

ตําบลหนองหล่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สืบทอด
ประเพณี 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดงานสะโตก
ช้าง 

นําผลิตภัณฑ์ของตําบล
ไปนําเสนอ 

ผู้นําชุมชน กลุม่
ผลิตภัณฑ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละครั้ง สามารถ
นําเสนอสิ่งดีๆ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
3.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการช่วยเหลือเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต 

ผู้พิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90 ผู้
พิการได้รับการ
สงเคราะห์ 

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต 

ผู้สูงอายุ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 100
ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์ 

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต 

ผู้ป่วยเอดส์ 156,000 156,000 156,000 156,000 ร้อยละ 100
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์ 

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพของ
กองทุน 

กองทุนสุข
หลักประกัน
สุขภาพ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

โครงการของ 
สปสช. 

ความยั่งยืนของ
กองทุน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 

วัสดุการเกษตรป้องกัน
โรคพืช 

กลุ่มเกษตรกร
ต่างๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

.ร้อยละ 90 
แก้ปัญหาได้ 

มีวัสดุป้องกัน
โรคพืช ฯลฯ 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 10 
ของกลุ่มต่างๆ 

มีการส่งเสริม
อาชีพ 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

กลุ่มเกษตรกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
เกษตร 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรมอาชีพ
อุตสาหกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
อุสาหกรรม 

กลุ่มอุสาหกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
อุสาหกรรม 

สํานักปลัด 

5 โครงการอบรมอาชีพ
พาณิชกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
พานิชยกรรม 

กลุ่มพานิชยกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
พานิชยกรรม 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการอบรมอาชีพการ
บริการ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
บริการ 

ประชาชนตําบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
บริการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรมอาชีพ 
คหกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 

ประชาชนตําบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้านค
หกรรม 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมอาชีพ
หัตถกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
หัตถกรรม 

ประชาชนตําบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
หัตถกรรม 

สํานักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้
อาชีพปุ๋ยอินทรีย์ 

กลุ่มเกษตรกร 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 



สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้มีตลาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตลาดบ้านป่าไคร้ใต้ 
(พิกัด 539834E 
2028720N) 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ตลาดได้
มาตรฐาน 

มีตลาดสด
สะอาด ถูก
ลักษณะ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนใน
ตําบล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 10 

มีความรู้
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมและ
พัฒนาศักภาพ กิจกรรม
บริหารบ้านเมืองที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา
ฯ อบต  ผู้นํา 

ผู้นําชุมชน 
เจ้าหน้าที่ อบต.
,ผู้บริหาร ,       
ส.อบต. ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จัดศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่ 

สามารถนํา
ความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

3 โครงการที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร 

9 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 แห่ง ได้รับข่าวสาร สํานักปลัด 
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แบบ ผ 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
สําหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่  5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
5.2แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ที่ทําการ อบต  
เพื่อรองรับการขยาย
อัตรากําลัง 

เพื่อให้อาคารที่ทําการ 
อบต มีความมั่นคงและ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการของประชาชน 

ที่ทําการ อบต. 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ปรับปรุง
ก่อสร้างอาคาร 

สามารถบริการ
ประชาชนได้
สะดวก  

ส่วนโยธา 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ที่ทําการ อบต  เพื่อ
รองรับการขยายอัตรากําลัง 

เพื่อให้อาคารที่ทําการ 
อบต มีความมั่นคงและ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการของประชาชน 

ที่ทําการ อบต. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างอาคาร สามารถบริการ
ประชาชนได้
สะดวก  

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
สํานักงาน 

 ทีทําการ อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างรั้ว ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

  4 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อจัดกิจกรรมงานกีฬา
ประชาชนและงานอื่นๆ 

สนามกีฬาหนองขาม 
หมู่ 6 จํานวน 1 
หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการ มีอาคารจัด
กิจกรรมงานกีฬา
และงานอื่นๆ 

  ส่วนโยธา 

  5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมงานกีฬา
ประชาชนป้องกนัปัญหา
ยาเสพติด 

ขนาดกว้าง        ม. 
ยาว            ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน  1 แห่ง   สนามกีฬา   ส่วนโยธา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13     และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559  

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ นอกจากจะอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 
0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559     

นอกจากน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้น้อมนําหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามากรอบ แนวคิด 
และเคร่ืองมือ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ น่ันคือ  หลัก“อิทธิบาท 4” 

 อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสําเร็จตามที่ตน
ประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “อิทธิบาท”   ซึ่งจําแนกไว้เป็น 4 คือ 

1.ฉันทะ ความพอใจรักใครใ่นสิ่งน้ัน 
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 
3. จิตตะ ความเอาใจใสฝ่ักใฝ่ในสิ่งน้ัน 
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน 

การนําหลักอิทธิบาท 4  มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหล่ม  ซึ่งจะวัดผลทั้งในระดับองค์กร  ผู้บริหารท้องถิ่น และระดับเจ้าหน้าที่ผู้นําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  จนนําไปสู่
ทางดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยได้วางหลักการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามหลัก อิทธิบาท 4 ดังน้ี 

ฉันทะ คือ สิ่งที่ดีงามท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาท้องถิ่น  หรือผลแห่งการดับทุกข์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือผล
ของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรงจุดเกิดของปัญหา การเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาประชาชนจึงมีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิงความสมดุลและความเหมาะสมกับปัญหาเป็นสิ่งที่สําคัญและละเอียดอ่อนมาก การแก้ไขปัญหาหน่ึงอาจมีผลกระทบสร้าง
ปัญหาใหม่ขึ้นอีกปัญหาหน่ึงหรือมีผลต่อทําให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งน้ันหมายถึงการตัดสินใจท่ีนําแนวทางวิธีการ
แก้ไขปัญหานําไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร)  
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วิริยะ คือ ความพากเพียร การพัฒนาจําเป็นต้องมีความสมํ่าเสมอและการพยายามในการดูแล และมีความต้ังใจ 
และสม่ําเสมอ ไม่ปล่อยให้สิ่งไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดผ่านพ้นไปโดยน่ิงเฉย ปัญหาความเดือดร้อนบางอย่างสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย แต่บางปัญหาจําเป็นต้องใช้เวลาและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน   และวิธีการที่สลับซับซ้อน และการ
แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ง่ายหรือยากจําเป็นต้องมีความเพียร สม่ําเสมอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งน้ันหมาย
รวมถึงความจริงใจด้วยน่ันเอง 

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยะที่นอกจากจะมีความพากเพียรแล้วจําเป็นต้องต้ังใจ 
มุ่งมั่น และเอาจริงเอาจัง โดยไม่ทําให้ความเพียรพยายามทั้งหมดที่ได้ทุ่มเทมา ทั้งเวลาและทรัพยากรต้องสูญเปล่า  การวัดผลจึง
มุ่งไปที่ความเอาใจใส่ในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จําต้องมีการควบคุม การเอาใจใส่ คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและประชาชนในภาพรวม 

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผล   การวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้กําหนดหรือได้ลงมือปฏิบัติตามเเผน
พัฒนาก่อให้เกิดการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลกับความทุกข์หรือปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนมากน้อยเพียงไร คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร  

อย่างไรก็ดีแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ันตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13           ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหน้าที่ ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางและวิธีการที่ได้กําหนดไว้ ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมของทุกปี   
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  3.1  การวัดผลในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
   เชิงประมาณ 
  การวัดผลเชิงปริมาณท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มได้ดําเนินการโดยใช้แบบสําหรับการ
วัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ( E-Plan ) ในการ
วัดผล ซ่ึงท่ีผ่านมาอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉลี่ยแลว้ผลสําเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนนําไปสู่การปฏิบตัิในร้อยละ 
40-50 ของโครงการท้ังหมด 
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การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ยังคงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านสังคมเป็นหลัก  โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาในบนความพอเพียง พอประมาณ มีความสอดคล้องอย่างมีเหตุผล  อย่างสมดุล ภายใต้



ความรู้และเป็นอย่างมีคุณธรรมจรรยา  ทั้งน้ีมุ่งการพัฒนา ที่ไม่ทําลายวัฒนธรรมด่ังเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมท้ังมุ่งสร้างให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่มเข้าไปสนับสนุนและขับเคล่ือนอย่าง
เป็นรูปธรรม   อย่างไรก็ดีการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
ภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอกท้องถิ่น 

 
4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ขาดความคล่องตัวเน่ืองจากการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กําหนดรูปแบบให้เป็น

รูปแบบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นแบบยาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซ่ึงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
ท้ังปัจจัยด้านการเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ  การกําหนดรูปแบบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้องใช้เวลา
และกระบวนการท่ียากจึงทําให้ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
ซ่ึงอาจทําให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้  

 
4.2ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีปี  
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