
 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 -2565)  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหล่ม 

*********************** 
 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 2810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นั้น 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 5 และข้อ 17 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตาม
แผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาต าบลหนองหล่ม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงิน
อุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น รวมทั้งแนวทางเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่   14  มิถุนายน    พ.ศ. 2562 
 

       
                              
     (นายสุริยา    ตาสุวรรณ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
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สว่นที่  1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ลักษณะทีต่ัง้และอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร  

ประมาณ 10  กม. และอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองล าปาง 15 กม. 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 5  บ้านหนองหล่ม 

ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม   มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 
80.004   ตร.กม. หรือประมาณ 50,002.50 ไร่ 
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลวอแก้ว,อ าเภอเมืองล าปาง  
           ทิศใต้              ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลปงยางคก ต าบลบ่อแฮ้ว (อ าเภอเมืองล าปาง) 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลบ้านเป้า  (อ าเภอเมืองล าปาง) 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลห้างฉัตร  และต าบลวอแก้ว 
 

แผนทีต่ั้งแสดงอาณาเขตการปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 
มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีล าห้วยไหลผ่าน  ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่า 

อนุรักษ์ 
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1.3 ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดู 
ฝนมีฝนตกชุกและมีพายุฤดูแล้งเป็นบางปี  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดนิ 
ต าบลหนองหล่มมีลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีล าห้วย  5  สายคือ  (เป็นล าห้วยสายสั้น) 
- ล าห้วยน้ าแม่ไพร ไหลผ่าน  หมู่  2,3,5,6 และ 7  ต าบลหนองหล่ม 
- ล าห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน  หมู่  1,2,3,9,5 
- ล าห้วยแม่ยิ่ง ไหลผ่าน  หมู่  4 
- ล าห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน  หมู่ 3,4 
- ล าห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7 
- มีสระน้ า  หนองน้ า จ านวน  8   แห่ง 

1.6 ลักษณะของไมแ้ละป่าไม้   
มีป่าไม้อนุรักษ์ท่ีขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
มีหมู่บ้านในเขต อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งต าบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  1-9   
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้   จ านวนครัวเรือน   355 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2  บ้านล้อง   จ านวนครัวเรือน   193 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน   จ านวนครัวเรือน   278 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ยิ่ง  จ านวนครัวเรือน   117 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม  จ านวนครัวเรือน   125 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม  จ านวนครัวเรือน              134 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง   จ านวนครัวเรือน   101 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย   จ านวนครัวเรือน   246 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ  จ านวนครัวเรือน   218 ครัวเรือน 

รวม      1,767       ครัวเรือน 
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2.2 การเลอืกตัง้ 
มีหมู่บ้านในเขตเลือกตั้ง อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งต าบล 9 เขต ได้แก่   
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้   
หมู่ที่ 2  บ้านล้อง    
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน    
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ยิ่ง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม   
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม   
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง    
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย    
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ   
 

3.ประชากร 
3.1 ข้อมลูเกีย่วกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้  ชาย 467 คน    หญิง   504  คน         จ านวน     971 คน 
หมู่ที่ 2  บ้านล้อง  ชาย 307 คน    หญิง   324  คน         จ านวน     631 คน   
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน  ชาย 422 คน    หญิง   463  คน         จ านวน     885 คน 
หมู่ที ่4  บ้านแม่ยิ่ง ชาย 183 คน    หญิง   193  คน         จ านวน     376 คน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม ชาย 172 คน    หญิง   193  คน         จ านวน     365 คน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม ชาย 205 คน    หญิง   210  คน         จ านวน     415 คน 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง  ชาย 139 คน    หญิง   153  คน         จ านวน     292 คน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย  ชาย 310 คน    หญิง   324  คน         จ านวน     634 คน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ ชาย 299 คน    หญิง   300  คน         จ านวน     599 คน 

รวม ชาย 2,504 คน หญิง 2,664 คน จ านวน  5,168  คน 
 

 ( ขอ้มลูตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน 2562 ) 
3.2 ชว่งอายแุละจ านวนประชากร 

- อายุ 0-6 ปี       ชาย   148   คน         หญิง 120   คน            รวม     268  คน 

- อายุ 7-12 ป        ชาย   122   คน หญิง 125   คน    รวม     246  คน 

- อายุ 13-17 ปี      ชาย  114   คน หญิง 114    คน       รวม     228  คน 

- อายุ  18-60 ปี     ชาย 1,647  คน หญิง 1,751  คน  รวม   3,398  คน 

- อายุ  61 ปีขึ้นไป   ชาย  469   คน    หญิง  549   คน  รวม   1,018  คน 
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4.สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษามี     - แห่ง 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษามี    1   แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี     1   ศูนย์   
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 9 แห่ง 
  -  ศูนย์การเรียนชุมชน        1    แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 2 แห่ง 

  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ 100 
4.3 อาชญากรรม 

- มีตู้ที่ท าการสายตรวจประจ าต าบล 2   แห่ง 
4.4 ยาเสพตดิ 
 - จ านวนผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนน้อย 
4.5 การสังคมสงเคราะห ์
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร 

5.ระบบบรหิารพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคม 

    การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม    มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1039     สาย
ล าปาง  – ห้างฉัตร  เป็นสายเชื่อมติดต่อระหว่างอ าเภอเมืองล าปาง   และอ าเภอห้างฉัตร ภายในพ้ืนที่มีถนนทาง
หลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  

1.สายบ้านท่าขัว – บ้านทุ่งหก 
2.สายบ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ 
3.สายบ้านหนองน้อย – บ้านสถานี เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบลวอแก้ว ต าบลห้างฉัตร สภาพ 

ทางคมนาคมทางบกในต าบลมีถนนสายย่อยในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีต    
และยังเป็นถนนดินลูกรังอีกหลายสาย 

5.2 การไฟฟา้ 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังขาดไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร และขาดไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5.3 การประปา 

  -  ประปา    12 แห่ง 
  -  บ่อบาดาล   26 แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น             845 แห่ง 
  -  ฝายน้ าล้น    9  แห่ง 
  -  ท านบกั้นน้ า               14 แห่ง 

 -  ถังรองรับน้ าฝน             22 แห่ง 
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5.4 โทรศัพท ์

มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Ais  True Move และDtac  มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ 
5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่งและวสัด ุครภุณัฑ์ 

6. ระบบเศรษฐกจิ 
6.1 การเกษตร ท านา ท าไร ่
6.2 การประมง 
6.3 การปศสุตัว ์ 
6.4 การบรกิาร(บ้านพัก) 
6.5 การท่องเทีย่ว ไมม่ ี
6.6 อตุสาหกรรม มโีรงงานมาเจสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (แปรรูปอาหาร) , โรงสีขา้ว,ลานตากพชืผลทางการ

เกษตร 
6.7 การพาณชิยแ์ละกลุม่อาชพี 
6.8 แรงงาน 

7. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิน่(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
7.1 ข้อมลูพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชมุชน 

- บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1  มีนายเหมือน  วงศ์ค า ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  ประชากร  983 คน 
- บ้านล้อง หมู่ 2 มีนายเจริญ  วงศ์ทอง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  638 คน 
- บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 มีนายบุญเชิด  ตามูล ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  907 คน 
- บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 4 มีนายสมศักดิ์ แสงจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  379 คน 
- บ้านหนองหล่ม หมู่ 5 มีนายสมัย ทิยาปลูก ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  367 คน 
- บ้านหนองขาม หมู่ 6 มีนายบุญหลัน ติวงศ์ษา ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  422 คน 
- บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 มีนายศรีวัน  เมืองมูล ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  291 คน 
- บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 มีนายประเดิม ฟั่นปันวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร  626 คน 
- บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ 9 มีนายสมบัติ  มานันตา ต าแหน่ง ก านัน ประชากร  578 คน 

    รวม 5,191 คน 
7.2 ข้อมลูด้านการเกษตร 

- บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 885 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  123  
ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ผักสวนครัว สวนยางพารา 

- บ้านล้อง หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 464 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  81  
ครัวเรือน   ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ผักสวนครัว สวนยางพารา 

- บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที ่3  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 1,002 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน   
121 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผักสวนครัว สวนยางพารา 

-บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที ่4  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 673 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  80  
ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผกัสวนครัว สวนผลไม้ สวนยางพารา 

- บ้านหนองหล่ม หมู่ที ่5  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 353 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  80  
ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผกัสวนครัว 

 



6 
- บ้านหนองขาม หมู่ที ่6  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 705 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน   

120 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผักสวนครัว 
-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที ่7  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 849 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  80  

ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผกัสวนครัว 
-บ้านง้าวพิชัย หมู่ที ่8  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 953 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  100  

ครวัเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผกัสวนครัว 
-บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที ่9  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 407 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  48 

ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ผกัสวนครัว เลี้ยงสัตว์ โคนม ฟาร์มไก่เนื้อ สวนยางพารา 
 

7.3 ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

- หนองมน (ม.1) หนองช้าง (ม.8) หนองหล่ม (ม.5)  สระน้ าสาธารณะบ้านหนองขาม (ม.6)   

- คลองชลประทานกิ่วคอหมา หมู่ 4, หมู่ 3, หมู่ 1 

 
7.4 ข้อมลูด้านแหล่งน้ ากนิ น้ าใช้(หรือน้ าเพื่อการอปุโภค บรโิภค) 

แหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านที่มีครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9  ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมักเกิดจากน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม  
8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

8.1 การนบัถือศาสนา 
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 

- ในเขต อบต.หนองหล่ม มีวัด  จ านวน   8   แห่ง   
- มีพระธาตุเจดีย์      3   แห่ง  ดังนี้ หมู่ 1 , หมู่ 3,  หมู่ 4 

8.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 
1) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุประจ าวัดต่างๆ เช่นวัดป่าไคร้ใต้   พระธาตุสันกู่ค า พระธาตุแม่ยิ่ง  

 2) ประเพณีสลากภัตร 
 3) ประเพณีปีใหม่เมือง 
 4) ประเพณีลอยกระทง 
8.3 ภมูปิญัญาท้องถิน่ 

ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบดั่งเดิม สมุนไพร  เป่ารักษาโรค เป็นต้น 
8.4 สนิคา้พืน้เมืองและของทีร่ะลกึ  
 เครื่องหนัง สินค้าโอท๊อปของต าบล 
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9.ทรพัยากรธรรมชาต ิ

9.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีล าห้วย  5  สายคือ  (เป็นล าห้วยสายสั้น) 
- ล าห้วยน้ าแม่ไพร ไหลผ่าน  หมู่  2,3,5,6 และ 7  ต าบลหนองหล่ม 
- ล าห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน  หมู่  1,2,3,9,5 
- ล าห้วยแม่ยิ่ง ไหลผ่าน  หมู่  4 
- ล าห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน  หมู่ 3,4 
- ล าห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7 
- มีสระน้ า  หนองน้ า จ านวน  8   แห่ง 

9.2 ปา่ไม ้
มีป่าไมชุ้มชนที่ขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

9.3 ภเูขา  ไม่มี 
9.4 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 

10. อืน่ๆ 
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หนองหล่ม 
  -  ปั๊มน้ ามันตู้หยอดเหรียญ       6 แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม  3 แห่ง 
  -  โรงสีข้าว    6 แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  1 แห่ง 
  -  บริษัท EA ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 1 แห่ง   (บางส่วน) 

 
 

 
  
  
 
  
  
  
     
   
 
  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที ่2 
ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันามหาภาค 

1.1 แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี
ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็นปฏิรูป
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการ
ปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความมัน่คง   

1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกในทุก
ระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหาร, พลังงานและน้ า 
 

2) ความมั่งคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3) ความยัง่ยืน 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



10 

ยุทธศาสตรช์าตปิระกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(1.3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(1.6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานและน้ า 

(1.8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

2.ยุทธศาสตรด์า้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มกีรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 
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(2.3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนา  
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุ
ภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 
4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 

(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
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5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(6.2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6.6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
   หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึด
หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12   พ.ศ. 2560 – 2564   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่
ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ  12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 



 แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ 
 (สายบ้านหนองน้อย
มาป่าช้าบ้านล้อง) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 987 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า บริเวณบ้าน
นายเทวัน ฟู้อ้าย ถึงล า
เหมืองสาธารณะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

บ้านป่าไคร้ 
(บ้านหนองน้อย) 

200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 2 บ้านลอ้ง จ านวน 3 จุด  
1.น.ส.แสงเดือน ราชคม 
2.นายบุญชู วงศ์ปิง 
3.นายอภิเชษ วงศ์ต่อม 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 90 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ 2 บ้าน
ล้องบ้านเลขที่ 102 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

 
38 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ 3 บ้านนาย
สวัส หลวงค าฝั้น 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ถนนในบ้านหลิ่ง
ก้าน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
ที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง
ทางไปบ้านไชยา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านแม่ยิ่ง 
กว้าง 4 ม.ยาว 
400 ม. หนา 
0.15ม. 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 มีเส้นทาง
ที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่ยิ่ง (ข้างวัดแม่ยิ่ง) 

เพ่ือใช้งาน
อเนกประสงค์ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 9 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร มีความพร้อม
ในการใช้ท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

8 

โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ 4 บ้าน
แม่ยิ่ง ข้างบ้านพ่อเสาร์
แก้ว ยอดแก้ว 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนน 

ท่อ มอก.ช้ัน 3 เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 0.14 
ม.จ านวน 6 บ่อ ยาว 
52.00 ม. 
 

77,300     ทางระบาย
น้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.จ านวน 2 จุด 
หลังวัดและซอยบ้าน 
นายบุญโยง สีขาว 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

บ้านหนองหล่ม 
กว้าง 4 ม.ยาว 240 
ม.และกว้าง 2.30 
ยาว 26 ม.หนา 
0.15 ม. 

200,000 494,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน ,
ขยาย คสล. หมู่ 6 บ้าน
หนองขาม ซ.51และ   
ซ.4-26 และข้างวัด 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม.
และกวา้ง 4 ม.ยาว 61 
หนา 0.15 ม และ 
ยาว 59 หนา 0.15 ม 

308,800 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบล าเหมือง
เชื่อมถนนสายสุสาน
หนองหล่ม 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ท่อ 10 ท่อน กว้าง 
3 ม. หนา 0.30 
และ 0.60 ม. ยาว 
835 ม. 

257,000     มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ 6 บ้าน
หนองขาม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนน 

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

200,000 200,000 200,000 200,000  ทางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ าพร้อมขยายถนน หมู่ 7 
บ้านหัวทุ่ง ซอย 7 และ 
บ้านเลขท่ี 62 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

1.รางระบายน้ า       
ก 0.5*0.5 ม. ย 13 ม. 
2.ถนน ก 1 ม. ย 13 
ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
132 ต.รม. 

282,400     ทางระบาย
น้ ามาตรฐาน 
ถนนกว้าง
ขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน 
การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 8 บ้านง้าว
พิชัย จ านวน 2 จุด      
ซ.บ้านเลขท่ี 1 
หลังวัดบ้านง้าวพิชัย 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

จุดที่ 1 กว้าง 4 ยาว 
102 หนา 0.15   ม.
จุดที่ 2 กว้าง 4 ยาว 
60 หนา 0.15 ม. 
 

293,900     มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 9 บ้านป่าไคร้
เหนือ ซ. บ้านเลขท่ี 
18/1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 65 
ม. 

90,500     มีเส้นทาง
ที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ 9 บ้านป่า
ไคร้เหนือ ซ. 3,ซ 90 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนน 

กว้าง 0.5*0.5 ม.
ยาว 4 ม.และกว้าง 
0.3*0.3 ยาว 36 ม. 

120,000     ทางระบาย
น้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือ
ราษฎร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรสะดวก หมู่ 4 ,6,7,8,9 200,000 200,000 200,000 200,000  ได้ถนน
ลูกรัง 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพ่ือการสัญจรสะดวก หมู่ 1- หมู่ 9  200,000 200,000 500,000 500,000  ถนน
สามารถใช้
งานได้ 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบน้ าแม่ไฟร – 
นายบุญมี เมืองยศ หมู่ 5
บ้านหนองหล่ม 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
ขนส่งวัสดุการเกษตร 

ถนนลูกรังหมู่ 5 
ยาว  600 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000  มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชัย 84  

เพื่อปกป้องเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย์ช่วยผู้
อยากไร ้

บ้านล้อง กว้าง 6 
ม. ยาว 6 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน 1 แห่ง
ต่อป ี

ช่วยเหลือผู้
อยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนางนารีรัตน์ 
ต้ือยศ –ถนน รร.มา    
เจสติกและถึงหน้าบ้าน
นายเย็น บ้านป่าไคร้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. 3 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว 238 ม. 

386,000     มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าบ้านนายต้อย สิน
อุดรถึงหน้าบ้านนายไวสิน 
อุดร(บ้านหนองน้อย)  

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

กว้าง0.30*0.30 ม. 
ยาว 194 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าบ้านนายศรี ก๋าใจ ถึง
หน้าบ้านนายพิษณุ อินตะ๊ใจ
(บ้านหนองน้อย) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

กว้าง0.30*0.30 ม. 
ยาว 130 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เรียบล าน้ าไฟร บ้านล้อง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการขนส่งวัสดุ
การเกษตร คมนาคมได้
สะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 550 ม. 
 
 

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

ขนส่งวัสดุ
การเกษตร
การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์บ้านล้อง - บ้านแม่
ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,800 ม. หนา 0.05 
ม. 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 450,000 450,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ 3 
บ้านหลิ่งก้านบริเวณ
สุสาน 

เพ่ือจัดกิจกรรมงานศพ ศาลา
อเนกประสงค์
สุสานจ านวน 1 
หลัง 

 340,000    ประชาชน
มีอาคาร
พักผ่อนใน
การจัด
กิจกรรม
งานศพ 

มีอาคารจัด
กิจกรรมงาน
ศพที่พักของ
ประชาชน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หมู่ 3 บ้าน
หลิ่งก้าน บ้านนายบุญ
เชิด ตามูล-นายบุญมี 
เมืองยิ่ง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนน 

กว้าง 0.3*0.3 ม. 
ยาว 42 ม.(ฝา
เหล็ก)ท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 
ม.กว้าง 0.6*0.6 
ม. จ านวน 16 บ่อ 

122,600     ทางระบาย
น้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ 6 บ้านหนอง
ขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กฟผ.ห้าง
ฉัตร 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ 3 บ้านหลิ่ง
ก้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กฟผ.ห้าง
ฉัตร 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ 2 บ้านล้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสวา่ง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กฟผ.ห้าง
ฉัตร 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ 9 บ้านป่าไคร้
เหนือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กฟผ.ห้าง
ฉัตร 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

32 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าอุปโภค บริโภค 

บ้านหนองขาม 
(พิกัด 543871E 
2026999N) 

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

มีน้ าอุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าอุปโภค บริโภค 

บ้านหัวทุ่ง 
(พิกัด 544064E 
2026951N) 

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

มีน้ าอุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และขยายเขต
ระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าอุปโภค บริโภค 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด544829E 
2026586N) 

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

มีน้ าอุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าอุปโภค บริโภค 

ติดตั้งระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ประปาบ้านล้อง 

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

มีน้ าอุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

36 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น ท านบกั้นน้ า  

เพ่ือมีน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

บ้านล้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน
เกษตรกร 

กองช่าง 

37 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น ท านบกั้นน้ า  

เพ่ือมีน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

บ้านหลิ่งก้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน
เกษตรกร 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงล า
เหมือง หมู่  6 บ้าน
หนองขาม 

เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหนองขาม 
กว้าง 0.50 -1.0 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 เทดาดล าเหมือง 
คลองส่งน้ า 

เกษตรกรใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงล า
เหมือง หมู่  5 บ้าน
หนองหล่ม 

เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กว้าง 0.80 ม     .
สูง 0.80 ม. ยาว 
215 ม. 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 300,000 เทดาดล าเหมือง 
คลองส่งน้ า 

เกษตรกรใช้น้ า
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

40 โครงการพัฒนาหนองมน 
บ้านป่าไคร้ใต้ 

ต่อท่อประปาพลังงาน
แสงอาทติย์ 

บ้านป่าไคร้ใต้ 
(พิกัด 539538E 
2028330N) 

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

กองช่าง 

41 โครงการพัฒนาหนอง
ช้าง บ้านง้าวพิชัย 

เพ่ือเก็บน้ าการเกษตร 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด 545306E 
2025631N) 

200,000 200,000 200,000 200,000  พัฒนาแหล่งน้ า มีน้ าใช้ เป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

42 โครงการคลองส่งน้ า 
บ้านง้าวพิชัย 

เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด
544829E20265
86N) 

200,000 200,000 200,000 200,000  เทดาดล าเหมือง 
คลองส่งน้ า 

เกษตรกรใช้
น้ าอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

43 ปรับปรุงสระโทก 2 นาง เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000  พัฒนาแหล่งน้ า เกษตรกรใช้
น้ าอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

49 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

44 ปรับปรุงหนองหลม่ เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหนองหล่ม 
ขุดลอกหนองหล่ม 

200,000 200,000 200,000 200,000  พัฒนาแหล่งน้ า เกษตรกรใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงล าเหมือง 
หมู่  7 บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหัวทุ่ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000  เทดาดล าเหมือง 
คลองส่งน้ า 

เกษตรกรใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

46 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ท านบกั้นน้ า สะพาน 

เพื่อมีน้ าเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองหล่ม 

200,000 200,000 200,000 200,000  มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กองช่าง 

47 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ท านบกั้นน้ า สะพาน 

เพื่อมีน้ าเพื่อการเกษตร  
บ้านแม่ยิ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000  มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กองช่าง 

48 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ท านบกั้นน้ า สะพาน 

เพื่อมีน้ าเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000  มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กองช่าง 

49 โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ท านบกั้นน้ า สะพาน 

เพื่อมีน้ าเพื่อการเกษตร  
บ้านหัวทุ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000  มีฝาย ท านบ 
มาตรฐาน 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด 

เพ่ือความสะดวกใน
การบริหาร 

หมู่ 1 บ้านป่าไคร้
ใต ้

10,000 10,000 10,000 10,000  สามารถแยก
หมู่บ้านหนองน้อย 

สะดวกในการ
บริหาร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 51 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์         

เพ่ือแนะน าเส้นทาง
แนะน า ของดีแต่ละ
หมู่บ้าน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่บ้านละ 1 แห่ง สามารถ
แนะน าสินค้า
ของดีภายใน
ต าบล 

กองช่าง 

 52 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

  
53 

 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบสัญญาณจราจร   
 

เพ่ือจัดซื้อไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี) 

เพื่อจัดซื้อไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี)  ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมเสา ขนาด 30  
เซนติเมตร 1 หน้า       
จ านวน 14 จุด  เป็นเงิน  
15,800 บาท 

221,200 221,200 221,100 221,200 221,200 เพื่อจัดซื้อไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบสีเหลือง 
(หลอด เอลบีดี)  ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมเสา ขนาด 30  
เซนติเมตร 1 หน้า       
จ านวน 14 จุด   

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 1 บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาปูน ขนาดภายใน
กว้าง 0.50 X 0.50 
ม. ความยาวรวม 
710 ม. 

1,207,000 1,207,000 1,207,000 1,207,000 1,207,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายค า  มาละ
ใจ – บ้านนายมิตร อินสม 
หมู่1บ้านป่าไคร้   

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 280 ม. 

364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ 
ส าริดเรืองศรี – บ้านนางปี๋ 
อินต๊ะใจ บ้านป่าไคร้    
หมู่ 1 บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 285 ม. 
 

371,000 371,000 371,000 371,000 371,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษ้าร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
 บริเวณบ้านนายผดั  เต
ชะบูรณ์ – บ้านนางเล็ก 
(หลังวัดป่าไคร้ใต้) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 165 ม. 

214,500  214,500  214,500  214,500  214,500  ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายสมศักดิ์  
เปี้ยมี – บ้านนายสมควร  
เปี้ยมี  บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 350 ม. 

455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายแสวง  
อินต๊ะใจ – บ้านร.ต.สภุาพ  
ใจสุภาพ  บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 100 ม. 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

60 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายจันทร์  พ่ึง
รังษี – บ้านนางผ่องศรี  
อินทะชุ่ม  บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 170 ม. 

221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายโต  ฟูย้าย 
– ล าเหมืองสาธารณะ  
บ้านปา่ไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 175 ม. 

227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บริเวณบา้นนายศรีวรรณ  
อินต๊ะใจ – บ้านนายวินัย 
บ้านป่าไคร ้

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม.  
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านบริเวณบา้นนาง
ผ่องศรี  อินทะชุ่ม – 
ถนนลาดยางสายบ้านหนอง
น้อย – สถานี   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 235 ม. หนา 
0.15 ม. 

470,000  470,000 470,000 470,000 470,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านบริเวณโรงสีข้าว
พงษ์รุ่งเรือง- ถนนภายใน
หมู่บ้านหนองน้อย สายหนอง
น้อย – หลิ่งก้าน   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 295 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 โครงการเทลานการเกษตร
บริเวณศาลาหนองน้อย 

เพื่อใช้ตากพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง   10  ยาว 15 
หนา 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000  โครงการ มีลานตากพืชผล กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงต่อเติมราง
ระบายน า้ คสล. ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 บา้นป้านอ้ย-ล้าเหมือง 
จุดที่ 2 นายไว สินอุดร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

จุดที่ 1กว้าง 0.30x0.30 
ม. ความยาวรวม 194 
ม. (ฝาตระแกรงเหล็ก) 
จุดที่ 2กว้าง 0.30x0.30 
ม. ความยาวรวม 130 
ม. (ฝาตระแกรงเหล็ก) 

413,300 413,300 413,300 413,300  ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ

บ 2561 2562 2563 2564 2565 
67 โครงการก่อสร้างทาง

ระบายน ้า คสล.ภายใน
หมู่บ้านล้อง 
(สายบ้านแพะ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม.พร้อมฝาปิด 
ความยาวรวม 850 
เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า คสล.ภายใน
หมู่บ้านล้อง (สายทาง
บ้านเลขท่ี 42-ล้าเหมือง
สาธารณะ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม.พร้อมฝาปิด 
ความยาวรวม 400 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า คสล.ภายใน
หมู่บ้านล้อง(บริเวณ
บา้นเลขท่ี 21,19,17/1) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม.พร้อมฝาปิด 
ความยาวรวม 380 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

70 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้านล้อง(บริเวณ
บ้านเลขท่ี 118 - 80 ) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม.พร้อมฝาปิด 
ความยาวรวม 200 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (พิกัดบ้านเลขท่ี 
118 – 80 เชื่อมพื้นท่ี
การเกษตร ) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

งานวางท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวม 250 เมตร   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราฎร 

กองช่าง 

72 โครงการขยายไหล่ทาง 
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง เช่ือม 
หมู่ที่ 3 บ้านหลิ่งก้าน 
(พิกัด 540592mE,202900mN 
พิกัด541035mE,2028888mN ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

โดยการขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาดกว้าง ข้าง
ละ 0.50-1.00 ม. ความ
ยาว 700.00 เมตร หนา 
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,050 ตร.ม. 

550,000  550,000 
 
 
 
 

550,000 550,000 550,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
57 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

73 โครงการก่อสร้างล าเหมือง 
คสล.บา้นล้อง(พิกัด
บ้านเลขท่ี 43,43/1) 
 

เพ่ือใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 
0.50-1.00 ม. ความยาว 
300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการ ล าเหมือง
มาตรฐาน
เกษตรกรมี
น้ าใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอกล้าห้วยอีบัว
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง    
บ้านล้อง 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง      (ช่วงที่ 1) ขนาดท้องกว้าง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 250 เมตร (ชว่งที่ 2) 
ขนาดท้องกวา้งเฉลี่ย 6.00ม. 

ลึก 0.00-1.50 ม. ยาว 107 
เมตร (ช่วงที่ 3) ขนาดท้อง
กว้างเฉลี่ย 8.00-12.0 ม. ลกึ 
1.50-2.50 ม. ยาว 95 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,308 ลบ.ม. พร้อม
เสริมผิวถนนเลียบล้าห้วย 
กว้าง 5.00-6.00 ม. ยาวรวม 
1,650 ม. หนา 0.40 ม. 

387,000 387,000 387,000 387,000  โครงการ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

75 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านล้อง 
(ซอยบ้านเลขท่ี 94/2) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านล้อง 
(ซอยบ้านนายมิตร แก้วศรี
งาม) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 
0.15 ม. คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

450,000 450,000 450,000 450,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. 
บริเวณปา่ช้าบ้านล้อง 

เพื่อใช้กิจกรรมงานศพของ
หมู่บ้าน 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. หนา 
0.10 ม. 
 

610,000 610,000 610,000 610,000  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 
หนา 0.10 ม. 
 

มีลาน คสล.จดั
กิจกรรมศพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 01 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

78 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านล้อง 
จ านวน 2 จุด 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลติการเกษตรไม่
สะดวก 

จุดที่ 1ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 720 ม. หนา 
0.50 ม. ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกวา่1,260 ลบม. 
จุดที่ 2กวา้ง 4.00 ม. 
ความยาว 365.00 ม. 
หนา 0.30 ม. ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
459 .00 ลบ.ม 

473,500 473,500 473,500 473,500  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหลิ่งก้านเรยีบล าเหมือง
ทุ่งผึ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติการเกษตร 

ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.30 -0.50 ม. 
ยาวรวม 1,500 ม. 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ า บ้านหลิ่งก้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 
ม. x 0.50 ม. ลึก 0.50 
ม. ความยาวรวม 
130.00 ม 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

81 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 
เชื่อมบ้านหนองน้อย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 500 ม. 

473,300 473,300 473,300 473,300  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

60 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

82 
โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณพระ
ธาตุแม่ยิ่ง 

เพื่อใช้ออกก าลังกายและ
กิจกรรมงานพระธาต ุ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,340 ตร.ม. หนา 
0.125 เมตร 

482,900 482,900 482,900 482,900  ลานพ้ืนท่ี        
1,340 ตร.ม. 

ใช้ออกก าลังกาย
และกิจกรรมงาน
พระธาต ุ

กองช่าง 

83 
โครงการก่อสร้างลาน      
คสล.บริเวณป่าช้าบ้านแม่ยิ่ง 

เพื่อใช้กิจกรรมงานศพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,215 ตร.ม. หนา 
0.10 ม. 

463,000 463,000 463,000 463,000  ลานพ้ืนท่ี        
1,215 ตร.ม. 

ใช้กิจกรรมงานศพ กองช่าง 

84 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าเหมืองชลประทาน
บ้านแม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
ม. หนา 0.30 ม. ยาว 
5,000 ม. ปริมาณลกูรังไม่
น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. 
(ยุบตัวอัดแนน่) พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีต 

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

85 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เลียบแม่น้ าดิบ บ้านแมย่ิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15
ม. ยาว 180 ม.  

420,000 420,000 420,000 420,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

86 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านบริเวณข้าง
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านสมยั  
ทิยาปลูก  บ้านหนองหล่ม 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ความยาวรวมบอ่พัก 
100.00 ม. ท่อระบาย
น้ าขนาด Ø 0.40 ม. 
(มอก ชั้น 3) 

150,000 150,000 150,000 150,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบริเวณถนนเข้า
หมู่บ้านที่ดินนายสิน     
มะโมสม บ้านหนองหล่ม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาปูน ขนาดภายใน
กว้าง 0.50 x 0.50 
ม. ลึก 0.50-0.60 ม. 
ความยาวรวม 80 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

88 โครงการเสรมิผิวทางลูกรัง
บริเวณเลียบล าเหมืองแม่
ไพรตั้งแต่หนา้วัดหนอง
หล่ม-ฝายน้ าล้นบ้านหนอง
หล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติการเกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาวรวม 
550 ม. หนา 0.30 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,200 
ตร.ม. 

170,000 170,000 170,000 170,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

89 โครงการเสรมิผิวทางลูกรัง
บริเวณถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรหลังวัดหนอง
หล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. หนา 0.30 
ม. ยาว 300 ม.. 

70,000  70,000 70,000 70,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
การเกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

90 โครงการเสรมิผิวทางลูกรัง
บริเวณถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรข้างป่าช้าหมู่ 5 
บ้านหนองหล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5.00 ม. หนา 
0.20-0.60 ม. ความ
ยาวรวม 922 ม. 
หรือคิดเป็นพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า4,610 ตรม. 

495,000 495,000 495,000 495,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
การเกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง ลาน 
คสล. บริเวณป่าช้าบ้าน
หนองหล่ม 

เพื่อใช้กิจกรรมงานศพของ
หมู่บ้าน 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. หนา 
0.10 ม. 
 

610,000 610,000 610,000 610,000  พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 
ตร.ม. หนา 
0.10 ม. 
 

มีลาน คสล.ใช้จัด
กิจกรรมงานศพ 

กองช่าง 

63 
 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

92 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองขาม
(ถนนสายบ้านโปร่ง บ้านแม่
ยิ่ง บ้านหลิ่งก้าน) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 1,050 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,675 ตร.ม 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

93 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 6 
บ้านหนองขามเชื่อม หมู่ 7 
บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ทุ่ง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,800 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต 

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ า คอนกรีต     (ล าเหมือง
สาธารณะ – สระหนองขาม) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน บ้านเรือนราษฎร 

ขนาดกว้าง 0.50 -
0.80 ม. ยาว 400 
ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

95 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองขาม
(สายทางเลยีบล าเหมือง
ชลประทาน-สะพานบ้าน
โปร่ง ,ช.บ้านเลขท่ี 62และ 
ช.บ้านนายประเทือง ) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,600 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,400 
ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

96 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโปร่งเลียบเหมือง
ชลประทานถึงฝายหนอง
หล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติการเกษตร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.30 -0.60 ม. 
ยาว 300 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 720 ลบ.ม. 
(ยุบตัวอัดแน่น) 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. 

216,000 216,000 216,000 216,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

97 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านแมย่ิ่ง – ห้วยตา
แสงสายเก่า บ้านหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 
0.30-0.60 ม. หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 6,000 ลบ.ม.
(ยุบตัวอัดแน่น) พร้อม
งานวางท่อระบายน้ า 
คสล. 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 
โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมือง คอนกรีต บ้านหนอง
ขาม 

เพื่อใช้การเกษตร ขนาดกว้าง 0.50 -
1.00 ม. ยาว 3,000 
ม. 

3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000  ล าเหมือง
มาตรฐาน 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

99 
.โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองระบายน้ าหนองขาม 
– ล าห้วยแมไ่พร 

เพื่อใช้การเกษตร ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 100 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000  ล าเหมือง
มาตรฐาน 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

100 โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณหน้าวัดหนองขาม 

เพื่อใช้ในการออกก าลัง
กายกิจกรรมต่างๆ 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. หนา 
0.125 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000  พื้นที่ลาน 500 
ตร.ม. 

ออกก าลังกาย
และจัด
กิจกรรมอื่นๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

101 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หัวทุ่ง 
 จุดที่ 1บริเวณนายณรงค์ 
ตาสุวรรณ  
จุดที่ 2 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

จุดที่ 1ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 825 
ม. หนา 0.15 ม. 
จุดที่ 2 ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. หนา 0.30 
ม. ยาว 315 ม. 

1,650,000 
 
 
 

120,000 

1,650,000 
 
 
 
120,000 

1,650,000 
 
 
 
120,000 

1,650,000 
 
 
 
120,000 

 
 
 
 
 

มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาว 
250 ม. หรือคดิเป็น
พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

475,300 475,300 475,300 475,300  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

67 
 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

103 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
หัวทุ่ง(ซอย 3) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 x 0.30 ม. 
ความยาว 65 ม. 

85,000 
 
 
 

85,000 85,000 85,000 
 
 
 

 
 
 
 

ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน 

กองช่าง 

104 โครงการขุดลอกทาง
ระบายน้ าทั้งล าเหมือง
หนองลาว  บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาล าเหมือง
อุดตัน 

ความยาว 315 ม. 70,000 70,000 70,000 70,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

น้ าล าเหมือง
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
พร้อมเจาะบ่อบาดาล
หมู่บ้านหัวทุ่ง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
ประปา 

ประปาบ้านหัวทุ่ง
พร้อมเจาะบ่อ
บาดาล 

500,000 500,000 500,000 500,000  โครงการ แก้ไขปัญหา
ระบบประปา 

กองช่าง 

106 โครงการเสรมิผิวทาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีบ้าน
หัวทุ่งตั้งแต่แยกโรงเรียน
หนองขาม-แยกโรงน้ าดื่ม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.80 ม. 
หนา 0.04 ม. ยาว 
360 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

107 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นง้าวพิชัย(ซอย
ห้องเย็น) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 680  
ตร.ม. 

350,000 350,000 350,000 350,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

108 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนภายในหมู่บ้านง้าว
พิชัย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขยายไหล่ทาง คสล. 
กว้างข้างละ 0.50-
100 ม. ความยาว 
650 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,300 ตร.ม 

650,000 650,000 650,000 650,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

109 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
พรือพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตบ้านง้าวพิชัย 

เพือ่ให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,500 
ม. หนา 0.05 ม. 
หนือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,00 ตร.ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

110 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบา้นง้าวพิชัย 
บ้านเลขท่ี 17 – 
บ้านเลขท่ี 19/2 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ความยาว 130 ม.  260,000 260,000 260,000 260,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบา้นง้าวพิชัย 
 (สายทางบ้านคุณละออ 
ถึงบ้านเลขท่ี 10/3) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ความยาว 200 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

112 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 4 จุด บ้านป่าไคร้
เหนือ 
จุดที่ 1(บริเวณบ้านเลขท่ี 
73-60) 
จุดที่2 (บริเวณบ้านเลขท่ี 
70/1-2) 
จุดที่ 3 (บริเวณบ้านเลขท่ี 
101-106) 
จุดที่ 4 (บริเวณบ้านเลขท่ี 
56-58-หลวงพ่อค าแดง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

จุดที่ 1กว้าง 
0.30x0.30 ม. ฝา
ตะแกรงเหล็ก ความ
ยาวรวม 300 ม  .
จุดที่ 2 กว้าง 
0.30x0.30 ม. ฝา
ตะแกรงเหล็ก ความ
ยาวรวม 200 ม. 
จุดที่ 3 กว้าง 
0.30x0.30 ม. ฝา
ตะแกรงเหล็ก ความ
ยาวรวม 200 ม. 
จุดที่ 4 กว้าง 
0.30x0.30 ม. ฝา
ตะแกรงเหล็ก ความ
ยาวรวม 200 ม. 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

113 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปา่ไคร้เหนือ
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 
จุด 
จุดที่1(บริเวณบา้นเลขท่ี 
13,20) 
จุดที่ 2 (บริเวณบ้านเลขท่ี 
18/1-ล าเหมือง) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

จุดที่ 1ก่อสร้างถนนกว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 60 ม. หรอืพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 180 ตร.ม  
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. 
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 900 
ตร.ม 

550,000 
 
 
 

550,000 
 
 
 

550,000 
 
 
 

550,000 
 
 
 

 
 
 
 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านป่าไคร้
เหนือ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาประปา
หมู่บ้าน 

โดยการก่อสร้างหอ
ถังสูง ขนาด 10 ลบ.
ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ้านวน 4 ลูก) 

548,600 548,600 548,600 548,600  โครงการ แก้ไขปัญหา
ประปา
หมู่บ้านมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างอาคาร
บริเวณข้าวดัป่าไคร้เหนือ 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรม กว้าง    6     ม. 
ยาว    16     ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000  หลัง ใช้จัดกิจกรรม กองช่าง 
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แบบ ผ 02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บา้น(สายบา้น
ลอ้ง-ทุ่งผา) 
 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 700 เมตร 260,000 
 

 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เลียบล าเหมืองชลประทาน
บา้นแม่ยิง่ 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 5,000 ม. 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

118 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายทางป่าชา้บา้นงา้วพิชยั 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 800 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000  มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

73 
 
 
 
 



 
แบบ ผ 02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านจ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 ป่าไคร้-หนองน้อย 
จุดท่ี 2 บ้านนายศรีวรรณ
อินต๊ะใจ -นายวิชัย 

เพื่อให้มีแสงสว่าง จุดท่ี 1ระยะทาง 
2,000 ม. 
จุดท่ี 2 ระยะทาง 
200 ม. 

700,000 
 

70,000 

700,000 
 

70,000 

700,000 
 

70,000 

700,000 
 

70,000 

 
 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หลิ่งก้าน 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 1,500 ม. 520,000 
 

520,000 
 

520,000 
 

520,000 
 

 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จ านวน 3 จุดคือบ้านลุงค า
,บ้านเลขท่ี 42-43/1และ
บ้านเลขท่ี 178 ป่าไคร้เหนือ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 

170,000 170,000 170,000 170,000  มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ระยะทาง 100 ม. 50,000 50,000 50,000 50,000  มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความส่อง
สว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

123 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณข้ามสะพานทาง
รถไฟ-สีแยกหนองน้อย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 268 ม. 

 270,000 270,000 270,000 270,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

124 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
บริเวณข้างวัด 
  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.80 ม. หนา 
0.04 ม. ยาว 568 ม. 

   562,000   562,000  562,000  562,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบา้นนายไสว 
วงศ์แก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

กว้าง 0.30 x 0.30 ม. 
ความยาวรวม 200 ม. 

 600,000  600,000   600,000   600,000   ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

126 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทาง
ไปป่าช้าบ้านหลิ่งก้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 230 ม. 

 230,000 230,000 230,000 230,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นทางที่จังหวัด
สร้าง)หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน 
  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 238 ม. 

   524,000   524,000  524,000  524,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังบริเวณฝายน้ า
บ้านหลิ่งก้าน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

กว้าง 3.50 ม.  ยาว 
420 ม. 

   150,000   150,000  150,000  150,000 ทางลูกรัง การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าหมู่ 3 บ้านหลิ่ง
ก้าน บ้านป้านิด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนน บ้านเรือนราษฎร 

ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
ภายในกว้าง 0.30 x 
0.30 ม. ความยาวรวม 
115 ม. 

  340,500   340,500  340,500  340,500  ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน า้
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

130 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
 ซอย ผู้ช่วยชีวการณ์และ
บริเวณข้างวัด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

กว้าง 0.30  ม.ลึก 
0.3-0.6 ม ความยาว
รวม 110 ม. 

   214,500   214,500   214,500   214,500  ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นทางที่จังหวัด
สร้าง หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน) 
 พื้นที่ บ้านแม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 210 ม. 

   462,000   462,000  462,000  462,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบล าเหมือง
ชลประทาน พ้ืนท่ีบ้าน  
แม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.50 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 1,050 
ม. 

  2,021,000  2,021,000  2,021,000  2,021,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

133 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณสามแยกพ่อเสาร์
แก้ว – บริเวณวัดแม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 400 ม. 

 395,200 395,200 395,200  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

134 โครงการขุดลอกห้วยน้ า
ดิบ 

เพื่อบรรเทาภัยแล้งและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในฤดู
ฝน 

กว้าง 6 ม.ยาว 900 
ม. ลึก 1ม. 

 600,000 600,000 600,000 600,000 มีน ้าดังเดมิ แก้ไขปัญหา
น ้าท่วม/ภัย
แล้ง 

กองช่าง 

135 โครงการขุดลอกเหมือง 
ทุ่งเฮื่อง บริเวณชน
ประทาน หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง 
 

เพื่อมีน้ าใช้เพื่อการเกษตร กว้าง 0.3 ม.ยาว 770 
ม. ลึก 1ม. 

 250,000 250,000 250,000 250,000 มีล าเหมืองใช้
ประโยชน์
การเกษตร 

มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

136 โครงการก่อสร้างถนนงาน
ดินซีเมนต์ผสมยางพารา
(Para Soil Cement) 
บริเวณวดั บ้านหนองหล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. หนา ความ
ยาว 300 ม. 

 400,000 400,000 400,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบล าห้วยแม่ไพร 
พื้นที่บ้านหนองหล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.50 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 570 ม. 

  1,097,000  1,097,000   1,097,000  1,097,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

138 โครงการปรับปรุงท่อน้ า
จ านวน 3 จุด 
1.หน้าป่าช้า 2.หลังป่าช้า 
3.บริเวณที่ออกก าลังกาย
หมู่บ้านหนองหล่ม 

เพื่อช่วยระบายน้ าท่วมขัง ท่อขนาด 60 และ 
ขนาด 100 

 80,000 80,000 80,000 80,000 ระบายน้ า
ท่วม 

การระบายน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้าง.งานดิน
ซีเมนตผ์สมยางพารา(Para 
Soil Cement) เส้นทาง
ทุ่งนาหมู่ 6 –หมู่ 4 บ้าน
แม่ยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.5 ม. หนา  
ความยาว 660 ม. 

 762,300 762,300 762,300  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

140 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สระหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
ประโยชน์พักผ่อน 

สระหนองขาม  500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการ มีสถานที่พักผ่อน
ประจ าหมู่บา้น 

กองช่าง 

141 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณบา้นเลขท่ี 40 หมู่7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติการเกษตร 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 325 ม. 

 322,000 322,000 322,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลิต
การเกษตร 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนลูกรัง ซอย 3 บ้านนา
สุพัน ไชยเครื่องบ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติการเกษตร 

กว้างข้างละ 0.5 ม. 
หนา       มม. ความยาว       
ม. 

 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลิต
การเกษตร 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนลูกรังเรยีบล้าเหมือง
ทุ่งแพะบ้านหัวทุ่ง 

เพือ่ให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้างข้างละ 0.5 ม. 
หนา       มม. ความยาว       
ม. 

 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

144 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณเส้นทางไปป่าช้า
บ้านง้าวพิชัย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 900 ม. 

 900,000 900,000 900,000 900,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

145 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าต่อจาก
ข้อบัญญัติ 62 บ้านป่าไคร้
เหนือ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 

ยาวทั้งหมด 462 เมตร 
(กว้าง 0.5x0.5 ม. 
ยาว 25 ม. กว้าง 
0.5x0.5 ม.ยาว 115 ม.       
ลึก 0.5ม) 

 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

146 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกบรเิวณ    
ชอย 3 บ้านป่าไคร้เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 448 ม. 

 443,000  443,000 443,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบรเิวณบ้านนาย
ภัคดี ศริภิันธ์ ป่าไคร้เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว 500 ม. 

 550,000 
 

 

550,000 550,000 550,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

148 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหล่ม  

เพื่อให้มีน้ าใช้และบริการ
ประชาชนในกรณีเกดิภัย
แล้งและใช้งานบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 
10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์
กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ลูก พร้อม
เจาะบ่อบาดาล 

 550,000 
 
 
 
 

550,000 550,000 550,000 มรีะบบ
ประปาน้ าใช้
อุปโภค/
บริการ
ประชาชน 

-มีน้ าใช้อุปโภค/
บริการประชาชน 
-ภัยแล้งได้รับ
การแก้ไข 
-มีน้ าใช้และ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

กองช่าง 

149 โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกบรเิวณ
สะพาน -วัดบ้านล้อง-บ้าน
สารภ-ีบ้านบุญมี  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว  927    
ม.และกวา้ง 4.8 ม. 
หนา 0.04 มม. ความ
ยาว  174   ม. 

 1,132,800 1,132,800 1,132,800 1,132,800 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการเสรมิผิวถนน 
คอนกรีตบรเิวณแยกหนอง
น้อยถึงทางหลวง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4.0 ม. หนา 0.15 
ม. ความยาว 430 ม. 

 860,000 860,000 860,000 860,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

151 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายในหมู่     บ้านลอ้งข้าง
สวนนายบญุตัน 

เพื่อให้มีแสงสว่าง จ านวน 5 ต้น  
 

 
 

 

60,000 
 

 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภยั
ในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

152 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายในหมู่         บ้านแมย่ิ่ง
ต่อจากโครงการของอีเอโชล่า 

เพื่อให้มีแสงสว่าง จ านวน 5 ต้น  
 

 
 

 

60,000 
 

 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

153 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายใน 
1.บริเวณป่าช้า บ้านแม่ยิ่ง – 
บ้านหนองขามทางไปบ้านเป้า 
2.บริเวณสนามกีฬา 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ยาว 400 ม.  
 
จ านวน 13 ต้น 

 
 

 

200,000 
 
  150,000 

200,000 
 

150,000 

200,000 
 

150,000 

200,000 
 

150,000 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายในหมู่บ้านหลังวัดบ้าน
ง้าวพิชัย 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ยาว 500 ม.  
 

 
 

 

200,000 
 

 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

155 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายในหมู่ง้าวพิชัยเช่ือมหมู ่
7 บ้านหวัทุ่ง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ยาว 800 ม. 
 

 
 

 

300,000 
 

 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
รักษาความสะอาดและคดั
แยกขยะได้ถูกวิธี 

ต าบลหนองหล่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 10 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ก าจัดขยะ
ถูกวิธี 

ส่วนโยธา 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบล 

ต าบลหนองหล่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 1 ของ
ต าบลหนองหล่ม 

สามารถเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
ในต าบล 

ส านักปลดั 

3 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า
คลองสวยน้ าใส ่

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า น้ าแม่ไพร ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ าสะอาด แหล่งน้ า
สะอาด 

ส่วนโยธา 

4 โครงการป้องกันปัญหา
หมอกควัน ไฟป่า 

เพื่อป้องกนัปัญหาหมอก
ควัน 

ต าบลหนองหล่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 การ
เผาลดลง 

ป้องกัน
ปัญหา
หมอกควัน 

ส านักปลดั 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ) 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ) 

ต าบลหนองหล่ม  20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดหาถังขยะ
พร้อมปรับปรุง 

เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ 

ต าบลหนองหล่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ของถังขยะใช้
งานได้ 

มีถังขยะไว้ใช้
บริการ 

กองช่าง 

2 โครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
สวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

บ้านหนองขาม 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง มีสวนสาธารณะ
เป็นที่พักผ่อน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอาหารเสริมนม เด็กอนุบาล – ป.6 ได้
อาหารเสริมนมครบ 

อนุบาล – ป.6 
และศพด. 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 
ได้ครบ 

เด็กได้อาหาร
ครบ 

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

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

มีการปรับปรุง 
ศพด. 

ส่วนโยธา 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ประจ าศูนย์เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอุปกรณ์การ
เรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

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

สามารถเพ่ิม
พัฒนาการ 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการจัดท าเว็บไชต์ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

จ านวน 1 เว็บไซต์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต. 

ส านักปลดั 

5 โครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล – ป.6 ได้
อาหารกลางวันครบ 

อนุบาล – ป.6 
และ ศพด. 

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

เด็กได้อาหาร
ครบ 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลหนองหล่ม 

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

ได้ประสบการณ์
ตรง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมไอโอดีน เด็กปฐมวัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ได้ครบ 

เด็กได้ไอโอดีน
ครบ 

ส านักปลัด 

8 โครงการ”กอด” ส่งเสริมความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถส่งเสริม
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

9 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก เด็ก เยาวชน 
ต าบลหนองหล่ม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถส่งเสริม
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 
6 ฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู ้
 

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

 
มีฐานการเรียนรู้ 
6 ฐาน 
 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

กองช่าง 
ส้านักปลัด 

11 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLTV) 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 3 เครื่อง  
 
 
 

  75,000 
 
 
 

  75,000 
 
 
 

   75,000 
 
 
 

 ตามเกณฑ์ เด็ก
เล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )   
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นสงัคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 50 คน คน
ละ 1,700 บาท 

 
 
 
 

  85,000 
 
 
 

  85,000 
 
 
 

   85,000 
 
 
 

   85,000 
 
 
 

ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
ค่าหนังสือ 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 30 คน คน
ละ 200 บาท 

 6,000 6,000 6,000 6,000 ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 30 คน คน
ละ 200 บาท 

 6,000 6,000 6,000 6,000 ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
ค่าเครื่องแบบ 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 30 คน คน
ละ 300 บาท 

 9,000 9,000 9,000 9,000 ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

16 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 30 คน คน
ละ 430 บาท 

 12,900 12,900 12,900 12,900 ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธรณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

ต าบลหนองหล่ม 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร ์
ร่วมกับ อสม.
รณรงค์และพ่นยา 

สามารถลดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ต าบลหนองหล่ม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ด าเนินการฉดี
วัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

ส่ านักปลดั 

3 
 
 

โครงการซ้อมแผนป้องกัน
โรคไขห้วัดนก ฯลฯ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดไข้หวัดนก ฯลฯ 

ต าบลหนองหล่ม 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วม 10 % มีความพร้อมใน
การป้องกัน 

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของ อสม 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

อสม   130  คน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

อสม 130 คน สมาชิก อสม. 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

5 โครงการเตรยีมความพร้อม
สู่ความเป็นแม ่

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
กับคุณแม่มือใหม ่

อสม. และแม่บ้าน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

130 คน สุภาพสตรมีีความ
พร้อมท่ีจะเป็นแม ่

ส านักปลดั 

6 โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัดท้องถิ่น 

1.เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ2.จัดสร้างศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดท้องถิ่น 

ต าบลหนองหล่ม   125,000 125,000 125,000 จัดสร้างศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัด
ท้องถิ่น 1 แห่ง 

จ านวน 1 แห่ง ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อบต.ห่วงใยผู้ประสบภัย
หนาว 

เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ต าบลหนองหล่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านละ 20 
ผืน 

สามารถบรรเทา
ภัยหนาว 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัเก็บข้อมลู
ผู้ด้อยโอกาส 

ส ารวจข้อมลูผูด้้อยโอกาส อาสาพัฒนาสังคม 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม 
80% 

อบต.มีข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมอาสาพัฒนา
สังคม 

สร้างเครือข่ายอาสาพัฒนา
สังคม 

อาสาพัฒนาสังคม 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม 
80% 

อบต.มีผู้ประสานงาน
ในพื้นที่ใกล้ชิด
ประชาชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการบรูณาการครัวเรือน
ยากจน 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ครัวเรือนยากจน 

คณะกรรมการ
ครัวเรือนยากจน
และผูป้ระสานงาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม 
80% 

สร้างการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนเพื่อ
ช่วยเหลือผูย้ากจน 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรไีทย 

เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์

คณะกรรมการสตรี 
81 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม 
80% 

สตรี ได้ร่วมกันแสดง
ความจงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรีสากล 

เสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาของสตรี 

ผู้น าสตรีระดับ
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 
ของผู้น าสตร ี

สตรีพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้น าความรู้
ประสบการณ์ไปเพิ่ม
ศักยภาพให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

ผู้น าท้องถิ่น  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 10 ของ
ผู้น าท้องถิ่น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้น า
ความรู้
ประสบการณ์ไป
เพิ่มศักยภาพให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

2 โครงการหมู่บ้านปลอดยา
เสพติด (หนึ่งต าบลหนึ่ง
ศูนย์บ าบัด,ฝึกอาชีพ) 

เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ผู้ติดยาเสพตดิ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เสพ 

คืนคนดีสู่สังคม ส านักปลัด 

3 โครงการผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ( 25 ตาสบัปะรด) 

เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด
ในพื้นที ่

หมู่บ้านละ 25 คน 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีการประชุมทุก
เดอืน 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดฝึกอบรม อป
พร. และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

อปพร.ต าบลหนอง
หล่ม 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ฝึกอบรมครบตาม
จ านวน 

มีความพร้อม
เผชิญเหตุ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เผชิญเหตุ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

บริการตลอด24
ชม. 

มีทีมกู้ชีพกู้ภัย ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันภัยพิบัติการ
ฝึกซ้อมเสมือนจริง 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ทีมกู้ภัย, อปพร. 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปีละครั้ง มีความพร้อม
เผชิญเหต ุ

ส านักปลัด 

7 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ฯ 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ศูนย์บริการ
ประชาชนหมู่ 8 
บ้านง้าวพิชัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปีละ 2 ครั้ง สามมารถ
บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทนุสวัสดิการ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรมต้องมา
จาก 3 ส่วน 
อบต.,ชุมชน
,พม. 

สามรถด าเนิน
กิจกรรม
กองทุนได้ 

ส านักปลัด 

9 ศูนย์ยาเสพติดต าบล เพื่อกิจกรรมของศูนย์ ศูนย์ยาเสพติด 20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

 1 ศูนย ์ บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสังคม 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงา
น 

รบัผดิช
อบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
10 โครงการออกก าลังกายของ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุสามารถออก
ก าลังกายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ส านัก
ปลัด 

11 โครงการสุขภาพจติดี
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ด ี

ส านัก
ปลัด 

12 โครงการผู้สูงอายสุากล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้สูงอายุเกีย่วกับวัน
สูงอายุสากล 

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ตัวเอง 

ส านัก
ปลัด 

13 โครงการผู้สูงอายไุทย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้สูงอายุเกีย่วกับวัน
สูงอายุไทย 

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ตวัเอง 

ส านัก
ปลัด 

14 โครงการ อบต.หมออนามัย
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง 

70 คน 
1. คัดกรองตรวจ

สุขภาพ 
2.ร่วมกิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุท่ี
มีสุขภาพด ี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านัก
ปลัด 

15 โครงการอบรมกฎหมาย
จราจร 

ให้ความรู้เรืองกฎหมาย
จราจร 

ประชาชน เยาวชน  20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 100 
คน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้กฎหมาย
จราจร 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงา
น 

รบัผดิช
อบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
16 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครเครือข่าย
ช่วยเหลือจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครือข่ายในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ดูแล
การจราจร 

อาสาสมัครในต าบล 
จ านวน 90 คน 

 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลงมีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านัก
ปลัด 

17 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
จากยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วมอบรบ
จ านวน 100 คน 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

เป็นต าบลปลอด
ยาเสพตดิ 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชน 

ประชาชนในต าบล ประชาชนใน
ต าบล 

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

มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งตัวแทน
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ตามสถานที่ต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขัน 

เยาวชนต าบล
หนองหล่ม 

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

สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหายาเสพติด, 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, พัฒนา
กีฬา,ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ประชาชนต าบล
หนองหล่ม 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนครั้งใน
การแข่งขัน 

เพื่อลดปัญหายา
เสพติด, ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
พัฒนากีฬา,ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

4 โครงการ อบต.เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
หน่วยงาน 

พนักงาน,
ผู้บริหาร, สมาชิก
สภาฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 ครั้ง มี
ความสัมพันธ์
ที่ดีต่อ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการ 63 ล้านดวงใจ
ปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

เพ่ือปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

ประชาชนใน
ต าบล 

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

ส่งเสริมการ
ปกป้อง
สถาบันส าคญั 

ส านักปลัด 

6 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ป่าไคร้ 

สนับสนุนและรักษา
วัฒนธรรมสรงน้ าพระ
ธาตุ 

บ้านป่าไคร้ใต ้
(พิกัด 539996E 
2028782N). 

10,000 10,000 10,000 10,000  ปีละครั้ง ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุคง
อยู ่

ส านักปลัด 

7 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
สันกู่ค า 

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านหลิ่งก้าน 
(พิกัด 542242E 
2027741N) 

10,000 10,000 10,000 10,000  ปีละครั้ง ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุคง
อยู ่

ส านักปลัด 

8 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
แม่ยิ่ง 

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านแม่ยิ่ง 
(พิกัด 543476E 
2028450N) 

25,000 25,000 25,000 25,000  ปีละครั้ง ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุคง
อยู ่

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ต าบลหนองหล่ม 

ศูนย์เยาวชนต าบล
หนองหล่ม 

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

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์
เยาวชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการประเพณี
สัปดาห์ผู้สูงอายุ 

ยกย่องผู้สูงอายุ,
อนุรักษ์ประเพณี 

บ้านป่าไคร้เหนือ 
(พิกัด539502E 
20295336N) 

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

รักษา
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

11 โครงการบวงสรวงหลวง
พ่อค าแดง 

รักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

บ้านป่าไครเ้หนือ 
(พิกัด 539365E 
2029294N) 

3,000 3,000 3,000 3,000  ปีละครั้ง รักษา
วัฒนธรรม 

ส่ านักปลัด 

12 โครงการจัดงานลอย
กระทง 

เสริมประเพณีท้องถิ่น
ลอยกระทง 

ต าบลหนองหล่ม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 10 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 

13 โครงการแห่เทียนจ าน า
พรรษา 

ปลูกจิตส านึกวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ต าบลหนองหล่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 8 วัด ได้รู้วิธีการ
ปฏิบัติการแห่
เทียน 

ส านักปลัด 

14 โครงการจัดงานสลากภัต รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

ต าบลหนองหล่ม 20,000 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง สืบทอด
ประเพณี 

ส านักปลัด 

15 โครงการจัดงานสะโตก
ช้าง 

น าผลิตภัณฑ์ของต าบล
ไปน าเสนอ 

ผู้น าชุมชน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000  ปีละครั้ง สามารถ
น าเสนอสิ่งดีๆ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้พิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90 ผู้
พิการไดร้ับการ
สงเคราะห ์

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้สูงอายุ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 100
ผู้สูงอายไุด้รับ
การสงเคราะห ์

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้ป่วยเอดส์ 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 ร้อยละ 100
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห ์

มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพของ
กองทุน 

กองทุนสุข
หลักประกัน
สุขภาพ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

โครงการของ 
สปสช. 

ความยั่งยืนของ
กองทุน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 

วัสดุการเกษตรป้องกัน
โรคพืช 

กลุ่มเกษตรกร
ต่างๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

.ร้อยละ 90 
แก้ปัญหาได้ 

มีวัสดุป้องกัน
โรคพืช ฯลฯ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 10 
ของกลุ่มต่างๆ 

มีการส่งเสริม
อาชีพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรรม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

กลุ่มเกษตรกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
เกษตร 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมอาชีพ
อุตสาหกรรม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน
อุสาหกรรม 

กลุ่มอุสาหกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
อุสาหกรรม 

ส านักปลัด 

5 โครงการอบรมอาชีพ
พาณิชกรรม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน
พานิชยกรรม 

กลุ่มพานิชยกรรม 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
พานิชยกรรม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการอบรมอาชีพการ
บริการ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน
บริการ 

ประชาชนต าบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
บริการ 

ส านักปลัด 

7 โครงการอบรมอาชีพ 
คหกรรม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 

ประชาชนต าบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน 
คหกรรม 

ส านักปลัด 

8 โครงการอบรมอาชีพ
หัตถกรรม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน
หัตถกรรม 

ประชาชนต าบล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
หัตถกรรม 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปุ๋ยอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมการใช้
อาชีพปุ๋ยอินทรีย์ 

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

ส านักปลัด 

10 โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่
(เพาะเห็ดอินทรีย์) 

เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร
รวมกลุ่ม บริหาร
จัดการร่วม 

 กลุ่มเพาะเห็ด  
อินทรีย์ 

 
 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการ
รวมกลุ่ม
อย่างน้อย 1 
กลุ่ม 

มีการรวมกลุ่ม 
บริหารจัดการ
ร่วม 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ 
ห้างฉัตร 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
4.2 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพ่ือให้มีตลาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตลาดบ้านป่าไคร้ใต ้
(พิกัด 539834E 
2028720N) 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ตลาดได้มาตรฐาน มีตลาดสด
สะอาด ถูก
ลักษณะ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง – การบรหิาร 
5.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนในต าบล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 10 

มีความรู้
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมและ
พัฒนาศักภาพ กิจกรรม
บริหารบ้านเมืองที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ี สมาชิกสภาฯ 
อบต  ผู้น า 

ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.
,ผู้บริหาร ,          
ส.อบต. ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนท่ี 

สามารถน าความรู้
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

3 โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสาร 

9 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 แห่ง ได้รับข่าวสาร ส านักปลดั 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ทั้งต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการ สามารถเก็บภาษ ี ส่วนการคลัง 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยต าบลหนองหลม่ 

เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ
ในหลักคิดและการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs การมี
ส่วนร่วม อาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก ผูบ้ริหาร/
สมาชิกสภาฯ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯจ านวน 90 คน 

 300,000 300,000 300,000     300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 90 
คน 

ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจหลักคิด 3Rs 
การมีส่วนร่วม 
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง – การบรหิาร 
5.2แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคารสถานท่ีที่ท าการ อบต  
เพื่อรองรับการขยาย
อัตราก าลัง 

เพื่อให้อาคารที่ท าการ อบต มี
ความมั่นคงกว้างขวางและ
สะดวกในการติดต่อราชการ
ของประชาชน 

ที่ท าการ อบต.  
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปรับปรุง
ก่อสร้าง
อาคาร 

สามารถบริการ
ประชาชนได้
สะดวก  

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีที่ท าการ อบต  เพื่อ
รองรับการขยายอัตราก าลัง 

เพื่อให้อาคารที่ท าการ อบต มี
ความมั่นคงและสะดวกในการ
ติดต่อราชการของประชาชน 

ที่ท าการ อบต. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
อาคาร 

สามารถบริการ
ประชาชนได้
สะดวก  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
ส านักงาน 

ก่อสร้างรั้วส านักงาน ทีท าการ อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างรั้ว ความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

  4 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อจัดกจิกรรมงานกีฬา
ประชาชนและงานอ่ืนๆ 

สนามกีฬาหนองขาม 
หมู่ 6 จ านวน 1 
หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการ มีอาคารจดั
กิจกรรมงาน
กีฬาและงาน
อื่นๆ 

  กองช่าง 

  5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมงานกีฬา
ประชาชนป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิ 

ขนาดกว้าง        ม. 
ยาว            ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน  1 
แห่ง 

  สนามกีฬา   กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง – การบรหิาร 
5.2แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าผู้
พิการ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพ่ือบริการผู้พิการ ขนาดกว้าง 3.90 
ม. ยาว 9.00 ม. 
สูง 2.50 ม. พื นที่
ทั งหมด 35.10 
ตร.ม. 

233,400 233,400 233,400 233,400  จ านวน 1
หลัง 

บริการผู้พิการ กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.1 แผนงานดา้นการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน รร.ทุ่งหนอง
ขามวิทยา 

เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 

อนุบาล – ป.6 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

โครงการ เด็กอนุบาล – ป.6 
ได้รับอาหารครบ 

ส านักปลัด 
รร.ทุ่ง

หนองขาม 
2 โครงการปฏิบัติธรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ถวายเป็นพุทธบูชา 
 

เพ่ือรณรงค์  ปลูก
จิตส านึก  ให้นักศึกษา
และประชาชน  
ตระหนักถึง
ความส าคัญของพิธีทาง
พุทธศาสนาและร่วม
อนุรักษ์บทสวดมนต์
ล้านนาของชาวเหนือ 
 

วัดทุ่งหนองขาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้า 
หมาย
นักศึกษา
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 
คน   

ปลูกจิตส านึก  ให้
นักศึกษาและ
ประชาชน  
ตระหนักถึง

ความส าคญัของพิธี
ทางพุทธศาสนาและ
ร่วมอนุรักษ์บทสวด
มนต์ล้านนาของชาว

เหนือ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 70 
ปี จ านวน 50 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 
50 คน ได้รับการตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 
ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านักปลัด 

2 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 70 
ปี จ านวน 50 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 
50 คน ได้รับการตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 
ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านักปลัด 

3 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 70 
ปี จ านวน 50 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 
50 คน ได้รับการตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 
ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านักปลัด 

4 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 70 
ปี จ านวน 50 คน 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 
50 คน ได้รับการตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 
ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 
70 ปี จ านวน 50 
คน 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน ได้รับ
การตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านัก
ปลัด 

6 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 
70 ปี จ านวน 50 
คน 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน ได้รับ
การตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านัก
ปลัด 

7 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 
70 ปี จ านวน 50 
คน 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน ได้รับ
การตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านัก
ปลัด 

8 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 
70 ปี จ านวน 50 
คน 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

8,750 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน ได้รับ
การตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านัก
ปลัด 

9 โครงการสืบพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 
30 -70 ปี จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ผู้หญิงอายุ 30 – 
70 ปี จ านวน 50 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน ได้รับ
การตรวจ 

ค้นหาโรคมะเร็งเต้า
นมผู้หญิง 30 -70 ปี 
จ านวน 50 คน 
ได้รับการตรวจ 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

เพ่ือควบคุมป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชากรใน
หมู่บ้านจ านวน 
50 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านัก
ปลัด 

11 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

เพ่ือควบคุมป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชากรใน
หมู่บ้านจ านวน 
50 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านัก
ปลัด 

12 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

เพ่ือควบคุมป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชากรใน
หมู่บ้านจ านวน 
50 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านัก
ปลัด 

13 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

เพ่ือควบคุมป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชากรใน
หมู่บ้านจ านวน 
50 คน 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ข้อ 4 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชากรในหมู่บ้าน
จ านวน 50 คน 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 

15 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชากรในหมู่บ้าน
จ านวน 50 คน 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชากรในหมู่บ้าน
จ านวน 50 คน 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 

17 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชากรในหมู่บ้าน
จ านวน 50 คน 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

4,300 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 

18 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชากรในหมู่บ้าน
จ านวน 50 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 50 คน สามารถควบคุม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดTo Be 
Number one 

เพ่ือสร้างกระแส
ค่านิยมภูมิคุ้มกันยา
เสพติด เผยแพร่ความรู้ 

เยาวชนจ านวน 
30 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 30 
คน 

สร้างกระแส
ค่านิยม
ภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
เผยแพร่ความรู้ 

ส านัก
ปลัด 

20 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดTo Be 
Number one 

เพ่ือสร้างกระแส
ค่านิยมภูมิคุ้มกันยา
เสพติด เผยแพร่ความรู้ 

เยาวชนจ านวน 
30 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 30 
คน 

สร้างกระแส
ค่านิยม
ภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
เผยแพร่ความรู้ 

ส านัก
ปลัด 

21 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดTo Be 
Number one 

เพ่ือสร้างกระแส
ค่านิยมภูมิคุ้มกันยา
เสพติด เผยแพร่ความรู้ 

เยาวชนจ านวน 
30 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 30 
คน 

สร้างกระแส
ค่านิยม
ภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
เผยแพร่ความรู้ 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์
ให้และหญิงให้นมเด็ก
ทารกแรกเกิด ไดร้ับ
ความรู ้

ลดภาวะโลหิตจาง,
พัฒนาการของเด็ก
ทารก,ลดอตัราการ
ตายของทารก 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

จ านวน 30 
คน 

ลดภาวะโลหิต
จาง,พัฒนาการ
ของเด็กทาร า,ลด
อัตราการตาย
ของทารก 

ส านัก
ปลัด 

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์
ให้และหญิงให้นมเด็ก
ทารกแรกเกิด ไดร้ับ
ความรู ้

ลดภาวะโลหิตจาง,
พัฒนาการของเด็ก
ทารก,ลดอตัราการ
ตายของทารก 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

จ านวน 30 
คน 

ลดภาวะโลหิต
จาง,พัฒนาการ
ของเด็กทาร า,ลด
อัตราการตาย
ของทารก 

ส านักปลดั 

24 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์
ให้และหญิงให้นมเด็ก
ทารกแรกเกิด ไดร้ับ
ความรู ้

ลดภาวะโลหิตจาง,
พัฒนาการของเด็ก
ทารก,ลดอตัราการ
ตายของทารก 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

จ านวน 30 
คน 

ลดภาวะโลหิต
จาง,พัฒนาการ
ของเด็กทาร า,ลด
อัตราการตาย
ของทารก 

ส านักปลดั 

25 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์
ให้และหญิงให้นมเด็ก
ทารกแรกเกิด ไดร้ับ
ความรู ้

ลดภาวะโลหิตจาง,
พัฒนาการของเด็ก
ทารก,ลดอตัราการ
ตายของทารก 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

จ านวน 30 
คน 

ลดภาวะโลหิต
จาง,พัฒนาการ
ของเด็กทาร า,ลด
อัตราการตาย
ของทารก 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์
ให้และหญิงให้นมเด็ก
ทารกแรกเกิด ไดร้ับ
ความรู ้

ลดภาวะโลหิตจาง,
พัฒนาการของเด็ก
ทารก,ลดอตัราการ
ตายของทารก 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

6,950 
 

จ านวน 30 
คน 

ลดภาวะโลหิต
จาง,พัฒนาการ

ของเด็กทาร า,ลด
อัตราการตาย

ของทารก 

ส านักปลดั 

27 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิTo Be Number 
one 

เพ่ือสร้างกระแส
ค่านิยมภูมิคุ้มกันยา
เสพติด เผยแพร่ความรู้ 

เยาวชนจ านวน 
30 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 30 
คน 

สร้างกระแส
ค่านิยม
ภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
เผยแพร่ความรู้ 

ส านักปลดั 

28 โครงการสนับสนุน อสม 
พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานแต่ละหมู่บ้าน 

ต าบลหนองหล่ม 67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

 ศูนย์ศสมช.
และ อสม
ได้รับการ
พัฒนา 

พัฒนาศักยภาพ 
อสม.และศูนย์ 

ศสมช. 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ยา
เสพติดอ าเภอห้างฉัตร 

เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ยาเสพติด 

อ าเภอห้างฉัตร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

โครงการ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภา

พการ
บริหารงาน 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพ
กรรมการหมู่บ้าน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

อ าเภอห้างฉัตร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

โครงการ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภา

พการ
บริหารงาน 

ส านัก
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

อ าเภอห้างฉัตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภา

พการ
บริหารงาน 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุนรัฐพิธี 
งานพิธี 

เพ่ือจัดงานรัฐพิธี อ าเภอห้างฉัตร 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการ จัดงานรัฐพิธี ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
วัฒนธรรมจังหวัด 

เพ่ือจัดกิจกรรมกองปู
จา 

อ าเภอห้างฉัตร 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 
 

โครงการ ได้จัดกิจกรรม
กองปูจา 

ส านักปลัด 

3 โครงการอุดหนุนงานฤดู
หนาวและของดีนคร
ล าปาง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ จัด
นิทรรศการ 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

กลุ่ม
อาชีพได้
แสดง
สินค้า 

กลุ่มอาชีพได้
แสดงสินค้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการอุดหนุนงานฤดู
หนาวและของดีอ าเภอ
ห้างฉัตร 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ จัด
นิทรรศการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่ม
อาชีพได้
แสดง
สินค้า 

กลุ่มอาชีพได้
แสดงสินค้า 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 4 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรมให้ความรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

อ าเภอห้างฉัตร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 

โครงการ สามารถ
ด าเนินการ
ตามอ านาจ

หน้าที่ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง – การบรหิาร 
5.1 แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด ส่งเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาด อ าเภอห้างฉัตร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 โครงการ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

บริหารงาน 

ส านักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ประสานราชการ
(ศูนย์บริการร่วม)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30,000 30,000 30,000 30,000  โครงการ สามารถเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ส านักปลดั 

3 โครงการบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดล าปาง 
 

เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท. จังหวัดล าปาง 
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม คุณภาพ
ชีวิตที่ดี จังหวัดสะอาด จังหวัด
น่าอยู ่และนครแห่งความสุข 

ประมาณ 33,030 
ตัน 
 

 
 

54,000 
 

 

90,000 90,000 90,000 ตัน สามารถขยะจาก
ต าบลหนองหล่มไปคัด
แยกรวมของ อบจ. 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

4 โครงการศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือของประชาชน 

ประสานและช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า กฏหมาย 

เทศบาลปงยางคก   25,000 25,000 25,000 โครงการ สามารถเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 
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ส่วนที ่4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่ 4 
การตดิตามและประเมนิผล 

1 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม โดยด าเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559 ข้อ13     และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559  

 

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ นอกจากจะอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797  
ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559     

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามากรอบ แนวคิด 
และเครื่องมือ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ นั่นคือ  หลัก“อิทธิบาท 4” 

 อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตน
ประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “อิทธิบาท”   ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

1.ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

การน าหลักอิทธิบาท 4  มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหล่ม  ซึ่งจะวัดผลทั้งในระดับองค์กร  ผู้บริหารท้องถิ่น และระดับเจ้าหน้าที่ผู้น าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   จนน าไปสู่
ทางดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  โดยได้วางหลักการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามหลัก อิทธิบาท 4 ดังนี้ 

ฉันทะ คือ สิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาท้องถิ่น  หรือผลแห่งการดับทุกข์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผล
ของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรงจุดเกิดของปัญหา การเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาประชาชนจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งความสมดุลและความเหมาะสมกับปัญหาเป็นสิ่งที่ส าคัญและละเอียดอ่อนมาก การแก้ไขปัญหาหนึ่งอาจมีผลกระทบสร้าง
ปัญหาใหม่ขึ้นอีกปัญหาหนึ่งหรือมีผลต่อท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั้นหมายถึงการตัดสินใจที่น าแนวทางวิธีการ
แก้ไขปัญหาน าไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร)  
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วิริยะ คือ ความพากเพียร การพัฒนาจ าเป็นต้องมีความสม่ าเสมอและการพยายามในการดูแล และมีความตั้งใจ 
และสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยให้สิ่งไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดผ่านพ้นไปโดยนิ่งเฉย ปัญหาความเดือดร้อนบางอย่างสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย แต่บางปัญหาจ าเป็นต้องใช้เวลาและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน   และวิธีการที่สลับซับซ้อน และการ
แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ง่ายหรือยากจ าเป็นต้องมีความเพียร สม่ าเสมอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งนั้นหมาย
รวมถึงความจริงใจด้วยนั่นเอง 

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยะที่นอกจากจะมีความพากเพียรแล้วจ าเป็นต้องตั้งใจ 
มุ่งม่ัน และเอาจริงเอาจัง โดยไม่ท าให้ความเพียรพยายามทั้งหมดที่ได้ทุ่มเทมา ทั้งเวลาและทรัพยากรต้องสูญเปล่า  การวัดผลจึง
มุ่งไปที่ความเอาใจใส่ในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จ าต้องมีการควบคุม การเอาใจใส่ ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและประชาชนในภาพรวม 

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผล   การวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้ก าหนดหรือได้ลงมือปฏิบัติตามเเผน
พัฒนาก่อให้เกิดการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลกับความทุกข์หรือปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนมากน้อยเพียงไร คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร  

อย่างไรก็ดีแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13           ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมของทุกปี   
 
3. สรปุผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
  3.1  การวดัผลในเชงิปริมาณและคณุภาพ 
   เชงิประมาณ 
  การวัดผลเชิงปริมาณท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการโดยใช้แบบส าหรับการวัดผล
การติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และ ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ( E-Plan ) ในการวัดผล ซึ่งที่ผ่าน
มาอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉลี่ยแล้วผลส าเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนน าไปสู่การปฏิบัติในร้อยละ 40-50 ของโครงการ
ทั้งหมด 
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การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ยังคงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านสังคมเป็นหลัก  โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาในบนความพอเพียง พอประมาณ มีความสอดคล้องอย่างมีเหตุผล  อย่างสมดุล ภายใต้
ความรู้และเป็นอย่างมีคุณธรรมจรรยา  ทั้งนี้มุ่งการพัฒนา ที่ไมท่ าลายวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเข้าไปสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม   อย่างไรก็ดีการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
ภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอกท้องถิ่น 

 
4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขาดความคล่องตัวเนื่องจากการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดรูปแบบให้เป็นรูปแบบการ

เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นแบบยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซึ่งมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้าน
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  การก าหนดรูปแบบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่
ยากจึงท าให้ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิด
ความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้  

 
4.2ข้อสงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรร ที่จะบรรจุใน
แผนพัฒนาถิ่น 
  2)  การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่ที่ผ่านมากระบวนการพัฒนามักสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปนั้น 
ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นรวมทั้งมุ่งให้การพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ค านึงถึงผลกระทบของการ
พัฒนาอันมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จึงท าให้มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาโดยค านึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าต าบลซึ่งมาจากภาคประชาชนในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว 
 
 

*************************** 

 

 
  



 
แบบ ผ 02/1 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู ่
3 บ้านหลิ่งก้าน 
(พระธาตุสันกู่ค าเช่ือมบ้านหนอง
หล่ม) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐0 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
8 บ้านง้าวพิชัย – เช่ือมบ้านเปา้ 
ต.บ้านเป้า 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๒๐๐.๐๐  
เมตร   หนา ๐.๑๕ 
เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกวา่  ๔,๘๐๐  
ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร 

๒,๒๕๕,๐๐๐      ๒,๒๕๕,๐๐๐      ๒,๒๕๕,๐๐๐      ๒,๒๕๕,๐๐๐            มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ไคร้ใต้ เช่ือมบ้านสถานี 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑,325  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 
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แบบ ผ 02/1 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ม.2 – 
หมู่ 7 ต.หนองหล่ม 

๑.เพื่อให้ป้องกันตลิ่งผัง 
๒.เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนบ้านล้อง – บ้านหัว
ทุ่ง  
 

โดยการขุดลอกล าน้ าแม่
ไฟร ข้อมูลพิกัด  
จุดเร่ิมต้นโครงการ  ๕
40601 mE   ๒๐
30158 mN    
จุดสิ้นสุดโครงการ ๕
44145 mE ๒๐๒7326 
mN ขนาดกว้าง 15-20 
เมตร ยาว 7,900 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุด 138,250 ลบ.ม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีการพัฒนาแหล่ง
น้ า ม.2 – หมู่ 7 ต.
หนองหล่ม 

๑สามารถบรร เทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
๒   เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง หมู่  ๒ บ้าน
ล้อง – หมู่ 7 บ้านหัว
ทุ่ง  ต าบลหนองหล่ม 
อ.ห้างฉัตร 

อบจ.ล าปาง 

5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล 

1. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน ้า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน ้า และ
ส่วนปรับปรุงคุณภาพน ้า  
 ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 

หมู่ 1-9 ต าบลหนอง
หล่ม จ านวน 9 บ่อ 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000  พัฒนาแหล่งน้ า 
โดยขุดเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 9 
บ่อ 

1.เพื่อการอุปโภค -
บริโภคของราษฎรใน
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน......๑,๒๐๐....  
ครัวเรือน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง 
 

อบจ.ล าปาง 
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แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
จุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุ
บ่อยๆ 
 

ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร
1.บริเวณทางแยกบ้าน
ป่าไคร้ใต้ หมู่ 1 ต าบล
หนองหล่ม  
2.บริเวณบ้านหนองขาม
แยก รร.ทุ่งหนองขาม
วิทยา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  จ านวน 2 จุด 
เป็นถนนของ อบจ. 

๑สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
๒   เพื่ อป้ องกั น
แ ล ะ บ ร ร เ ท า
อุบัติเหตุทางถนน 

อบจ.ล าปาง 

7 โครงการก่อสร้างฝายบา้นหลิ่ง
ก้าน หมู ่3 ต.หนองหล่ม 

1. เพื่อให้ราษฎรได้กักเก็บน ้า
ไว้ใช้อย่างเพียงพอใน
การเกษตร 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น ้าในช่วงฤดูแล้ง 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้ น   คว าม กว้ า งก้ น
คลอง 20.00 เมตร 
ความกว้างปากคลอง 
30.00 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ได้ฝายมาตรฐาน. 1. เพื่อให้ราษฎรได้
กักเก็บน ้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอใน
การเกษตร 
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน ้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

จังหวัด
ล าปาง 
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แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างเมรุประจ า
หมู่บ้าน พร้อมเทลานบ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
กิจกรรมฌามปณกิจศพ 

ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร  ยาว 12,00 
เมตร   

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  โครงการ ใช้กิจกรรม
งานศพ 

อบจ.ล าปาง 

9 โครงการขยายถนน คสล. 
บ้านไคร้ใต้ บ้านหนองน้อย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 1.00 ม  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000  มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 

10 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาด
กลางบ้านหนองขาม 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดกลาง 

ประปาขนาดกลาง
พร้อมเจาะบาดาล 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000  ประปา
ขนาดกลาง 

ระบบ
ประปา
ขนาดกลาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการขยายระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน
ล้อง 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปา 

ระยะทาง 10,000 
เมตร 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทาง 
10,000 เมตร 
 

ระบบ
ประปาทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างล้าเหมือง 
คสล.(ล้าเหมืองทุ่งเฮียง) 
 

เพ่ือใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 1.00-
1.50 ม. ลึก 0.50-
1.50 ม. ความยาว 
2,000 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ขนาดกว้าง 
1.00-1.50 ม. 
ลึก 0.50-1.50 
ม. ความยาว 
2,000 เมตร 

ล้าเหมือง
มาตรฐาน 

กองช่าง 

13 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต หรือพารา
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต
เสน้ทาง รพ.สต.หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5.00 – 6.00 ม. ยาว 
1,200 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกวา่ 
7,200 ตร.ม. 

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/1 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง   6  
เมตร  ยาว    35  
เมตร   

 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นหลิ่งก้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง       
เมตร  ยาว    23  
เมตร   

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 

16 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นล้อง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง   6  
เมตร  ยาว    35  
เมตร   

 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 
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แบบ ผ 02/1 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
(สนามฟุตซอล)  
 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก้าลังกายต้านภัยยา
เสพติด 

ความยาว ต่ าสุด 25 
เมตร สูงสุด 42 
เมตร  
ความกว้าง ต่ าสุด 
15 เมตร สูงสดุ 25 
เมตร  

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว ต่ าสุด 
25 เมตร สูงสดุ 
42 เมตร  
ความกว้าง ต่ าสุด 
15 เมตร สูงสดุ 
25 เมตร   

สนามฟุต
ซอลเพื่อ
ต้านยาเสพ
ติด 

กองช่าง 

18 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก เส้นทางป่าช้าบ้าน
ล้องเชื่อมต่อบ้านหนองน้อย
บ้านหลิ่งก้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว  978       
ม. 

 970,000 970,000 970,000 970,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก เส้นทางทุ่งลุงจ ารสั 
บ้านป่าไคร-้บ้านสถาน ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว  1,765    
ม. 

 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/1 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก เส้นทางบ้านป่า
ไคร-้บ้านสถาน(ีหลังป่าช้าถึง
ทางรถไฟหลังวัดสถาน ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 3.8 ม. หนา 0.04 
มม. ความยาว   1,368   
ม. 

 1,355,000 1,355,000 1,355,000 1,355,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 ป่าไคร้-หนองน้อยถนน
สายหลัก 
จุดท่ี 2 ถนนสายท่าขัวทุ่งหก
(แยกป่าไคร้ใต้ถงทางไปต าบล
วอแก้ว 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง จุดท่ี 1ระยะทาง 
6,377 ม. 
 

 
 

 

2,304,000 
 

 

2,304,000 
 
 

2,304,000 
 
 

2,304,000 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 อบจ. 
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แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการโดยไม่ใชง้บประมาณ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านป่าไคร ้  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านล้อง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหลิ่งก้าน  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านแม่ยิ่ง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหนองหล่ม  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 
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  แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส าหรับ โครงการพฒันาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการโดยไม่ใชง้บประมาณ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหนองขาม  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหัวทุ่ง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านง้าวพิชัย  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านป่าไครเ้หนือ  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

10 โครงการอาคารส านักงาน 
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ที่ท าการ อบต.
หนองหล่ม 

 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุพลังงาน
ทดแทน 

11 โครงการสูบน้ าโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านล้อง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า บ้านล้อง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุพลังงาน
ทดแทน 
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แบบ ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส าหรับ โครงการพฒันาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการโดยไม่ใชง้บประมาณ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านป่าไคร ้  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

13 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านล้อง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

14 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหลิ่งก้าน  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

15 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านแม่ยิ่ง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

16 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหนองหล่ม  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

127 
   



แบบ ผ 02/1 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ส าหรับ โครงการพฒันาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการโดยไม่ใชง้บประมาณ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหนองขาม  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

18 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหัวทุ่ง  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

19 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านง้าวพิชัย  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

20 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านป่าไครเ้หนือ  300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 
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          แบบ ผ 01 
บัญชสีรปุโครงการ 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) อบต.หนองหลม่ 

ยุทธศาสตร ์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี

จ านนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านนวน
โครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

จ านนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
134 

 
97,473,300 

 
188 

 
138,630,400 

 
187 

 
138,290,400 

 
187 

 
138,290,400 

 
118 

 
87,860,200 

 
814 

 
600,544,700 

รวม 134 97,473,300 188 138,924,400 187 138,290,400 187 138,290,400 118 87,860,200 814 600,838,700 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
4 
2 

 
 

65,000 
200,000 

 
 
5 
2 

 
 

85,000 
200,000 

 
 
5 
2 

 
 

85,000 
200,000 

 
 
5 
2 

 
 

85,000 
200,000 

 
 
5 
2 

 
 

85,000 
200,000 

 
 

24 
10 

 
 

405,000 
1,000,000 

รวม 6 265,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 34 1,405,000 
3.ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
11 
33 
6 
17 

     19 
 
4 

 
920,000 
337,500 
76,000 
370,000 
661,000 

 
9,236,000 

 
18 
33 
6 
20 
19 
 
4 

 
1,613,900 
337,500 
76,000 
420,000 
661,000 

 
9,236,000 

 
18 
34 
6 
20 
19 
 
4 

 
1,613,900 
462,500 
76,000 
420,000 
661,000 

 
9,236,000 

 
18 
34 
6 
20 
19 
 
4 

 
1,613,900 
462,500 
76,000 
420,000 
661,000 

 
9,236,000 

 
17 
34 
6 
20 
19 
 
4 

 
1,538,900 
462,500 
76,000 
420,000 
661,000 

 
9,236,000 

 
82 
168 
30 
97 
95 
 

20 

 
7,300,600 
2,062,500 
380,000 

2,050,000 
3,305,000 

 
46,180,000 

รวม 90 11,600,500 100 12,344,400 101 12,469,400 101 12,469,400 100 12,394,400 492 61,278,100 
4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 
4.1 แผนงานการเกษตร 
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
11 
1 

 
220,000 
5,000 

 
11 
1 

 
220,000 
5,000 

 
11 
1 

 
220,000 
5,000 

 
53 
5 

 
1,040,000 

25,000 
รวม 11 195,000 11 195,000 12 225,000 12 225,000 12 225,000 58 1,065,000 

5.ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นการเมอืง – การ
บรหิาร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
6 
5 

 
 

502,000 
5,933,400 

 
 
8 
6 

 
 

856,000 
6,433,400 

 
 
9 
6 

 
 

915,000 
6,433,400 

 
 
9 
6 

 
 

915,000 
6,433,400 

 
 
8 
5 

 
 

887,000 
6,200,000 

 
 

40 
28 

 
 

4,075,000 
25,233,600 

รวม 11 6,435,400 14 7,289,400 15 7,348,400 15 7,348,400 13 7,087,000 68 35,508,600 
รวมทั้งหมด 252 115,969,200 320 159,038,200 322 158,618,200 322 158,618,200 250 107,851,600 1,466 700,095,400 

37 
 



แบบ ผ.03 
บัญชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เกษตร ใช้ดับเพลิง เครื่องพ่นยา 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ โรงงาน ใช้ตัดกิ่งไม้ เล่ือยยนต์ 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด 
3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ใช้เก็บของ จ านวน 5 ตู ้ 21,500 21,500 21,500 21,500 ส านักปลัด 
    รับแขก โต๊ะรับแขก 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
    ท างาน โต๊ะท างาน  2 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
    ท าความเย็น พัดลม 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
    ท าความสะอาด เครื่องดูดฝุ่น 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 
    ท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 
    ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ า 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
    เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ โต๊ะท างาน 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 
    เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ โต๊ะประชุม  จ านวน 20 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
   ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 
   โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรู) 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 
    กล้อง cctv จ านวน 9 จุด 225,000 225,000 225,000 225,000 ส่วนโยธา ,ส านักปลัด 
   งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องท าน้ าเย็น 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
   คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสาร คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลัด + คลัง 
4 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

 
เพื่อใช้ส้าหรับงาน
ของ ศูนย์พัฒนา โต๊ะแสตนเลส ส้าหรับ ศพด. 

12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง รถยนต์นั่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 ส านักปลัด 
    บรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส่วนโยธา 
   ส ารวจ เครื่องเจาะส ารวจ เครื่องเจาะส ารวจ 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่วนโยธา 
   คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสาร คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 25,000 25,000 25,000 25,000 ส่วนโยธา 

รวม 3,918,500 3,918,500 3,918,500 3,918,500  
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แบบ ผ 03 

 
บัญชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ใช้เก็บของ จ านวน 4 ตู ้ 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด 
    รับแขก ชุดรับแขก 1 ชุด 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
    ท างาน โต๊ะท างาน  4 ตัว/พร้อมเก้าอี้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
    ท าความสะอาด เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 13,000 12,000 13,000 13,000 ส านักปลัด 
    ท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 39,000 39,000 39,000 39,000 ส านักปลัด 
    เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ โต๊ะประชุมขนาดกลาง/พร้อม

เก้าอี้ 
16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 

    โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักปลัด 
    ตู้โชว์/วางทีว ี ตู้โชว์/วางทีวี 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
   ไฟฟ้าและวิทย ุ ล าโพงเอนคประสงค์ เครื่องขยายเสียง 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 
   โฆษณาและเผยแพร ่ ทีวี ทีวี 2 เครื่อง 42 นิ้ว 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 
   งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าเย็น ตู้เย็น 6,500 6,500 6,500 6,500 ส านักปลัด 
    เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า 5 เครื่อง 47,500 47,500 47,500 47,500 ส านักปลัด 
    เต็น จ านวน 9 หลัง เต้น 9 หลัง 158,400 158,400 158,400 158,600  
   คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสาร เครื่องปิ้นเตอร ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลัด + คลงั 
   งานเกษตร สูบน้ าป้องกันภยั เครื่องสูบน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

รวม 597,900 597,900 597,900 597,900  
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