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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 ตั้งอยู่เลขท่ี 103 หมู่ที่ 5  บ้านหนองหล่ม 

ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประมาณ 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   444 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2  บ้านล้อง   จ านวนครัวเรือน   239 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน   จ านวนครัวเรือน   328 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ยิ่ง  จ านวนครัวเรือน   137 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม  จ านวนครัวเรือน   149 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม  จ านวนครัวเรือน              153 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง   จ านวนครัวเรือน   120 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย   จ านวนครัวเรือน   290 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ  จ านวนครัวเรือน   270 ครัวเรือน 

รวม      2,130      ครัวเรือน 
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  
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3.ประชากร 

3.1 ข้อมลูเกีย่วกับจ านวนประชากร 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้  ชาย 463 คน    หญิง   500  คน         จ านวน     963 คน 
หมู่ที่ 2  บ้านล้อง  ชาย 305 คน    หญิง   331  คน         จ านวน     636 คน   
หมู่ที่ 3  บ้านหลิ่งก้าน  ชาย 435 คน    หญิง   464  คน         จ านวน     899 คน 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ยิ่ง ชาย 193 คน    หญิง   197  คน         จ านวน     390 คน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม ชาย 169 คน    หญิง   187  คน         จ านวน     356 คน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองขาม ชาย 202 คน    หญิง   204  คน         จ านวน     406 คน 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง  ชาย 142 คน    หญิง   152  คน         จ านวน     294 คน 
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย  ชาย 312 คน    หญิง   323  คน         จ านวน     635 คน 
หมู่ที่ 9  บ้านป่าไคร้เหนือ ชาย 297 คน    หญิง   294  คน         จ านวน     591 คน 

รวม ชาย 2,518 คน หญิง 2,652 คน จ านวน  5,170  คน 
 

 ( ขอ้มลูตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน 20 พฤศจิกายน 2564 ) 
3.2 ชว่งอายแุละจ านวนประชากร 

- อายุ 0-6 ปี       ชาย   148   คน         หญิง 122   คน            รวม     270  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  540   คน  รวม   1,018  คน 
 
4.สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษามี     - แห่ง 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษามี    -   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 
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5.ระบบบรหิารพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคม 

    การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม    มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1039     
สายล าปาง  – ห้างฉัตร  เปน็สายเชื่อมติดต่อระหว่างอ าเภอเมืองล าปาง   และอ าเภอห้างฉัตร ภายในพ้ืนที่มีถนน
ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  

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

สภาพ 
ทางคมนาคมทางบกในต าบลมีถนนสายย่อยในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแอสฟัสติกส์
คอนกรีต    และยังเป็นถนนดินลูกรังอีกหลายสาย 

5.2 การไฟฟา้ 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังขาดไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร และขาดไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนที่อยู่ใน

ความ 
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 
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,ลานตากพชืผล

ทางการเกษตร 
6.7 การพาณชิยแ์ละกลุม่อาชพี 
6.8 แรงงาน 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
7.1 การนบัถือศาสนา 
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 

- ในเขต อบต.หนองหล่ม มีวัด  จ านวน   8   แห่ง   
- มีพระธาตุเจดีย์      3   แห่ง  ดังนี้ หมู่ 1 , หมู่ 3,  หมู่ 4 
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7.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 
1) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุประจ าวัดต่างๆ เช่นวัดป่าไคร้ใต้   พระธาตุสันกู่ค า พระธาตุแม่ยิ่ง  

 2) ประเพณีสลากภัตร 
 3) ประเพณีปีใหม่เมือง 
 4) ประเพณีลอยกระทง 
7.3 ภมูปิญัญาท้องถิน่ 

ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบดั่งเดิม สมุนไพร  เป่ารักษาโรค เป็นต้น 
7.4 สนิคา้พืน้เมืองและของทีร่ะลกึ  
 เครื่องหนัง สินค้าโอท๊อปของต าบล 

8.ทรพัยากรธรรมชาต ิ
8.1 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 

8.2 ปา่ไม ้
มีป่าไมชุ้มชนที่ขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

8.3 ภเูขา  ไม่มี 
8.4 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 

9. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
7 

ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1.ความสัมพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันามหาภาค 
1.1 แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี

ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเพ่ือใช้

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็นปฏิรูปของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบ
การปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนว
ทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความมัน่คง   

1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกในทุกระดับ
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
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1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหาร, พลังงานและน้ า 
 

2) ความมั่งคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3) ความยัง่ยืน 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรช์าตปิระกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

(1.8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

2.ยุทธศาสตรด์า้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน  มกีรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและ
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(2.3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และ
พัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุล
ของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิ ด
การค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดย

พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญ

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

ชุมชน 
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญ
ดังนี้ 

(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(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 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
   หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12   พ.ศ. 2560 – 2564   ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ
ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่
ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้ ง ในและนอกห้อง เรียนที่ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบี ยบวินัย  และจิตสาธารณะ                     
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
และภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม
สูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท า
ให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดงันั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ 
ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้
การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก 13
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
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ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กร
การเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม 
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่า
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเอง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มาก
ขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4 ยุ ทธศาสตร์การ เติบ โตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เ พ่ือการ พัฒนาที่ ยั่ งยื น  ปั จจุ บันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการ
ด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความ
ผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการ 
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เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) 
การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ             
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รว มทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้
กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและ
การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (4) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการ 
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลด
การพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบ
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งท าง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง (3) พัฒนาระบบโล
จิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล  
และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงาน
ให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ 
(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาที่ ผ่ านมา อาศัยการเ พ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้ เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม
ได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลั กด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่ง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 
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สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้อง
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะ
เป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาค
กลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น  
การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิม
จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุด
พ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการ
สร้างรายได้ท่ีหลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ 
พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมี
สมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี 
เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน
ในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่าย
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุ
ภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับแนว
ทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ การบริการ  
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และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตู
การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ
ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จังหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ว การค้า การลงทุนสูส่ากล บนพืน้ฐานความโดดเดน่วฒันธรรมลา้นนา 

สงัคมน่าอยู ่สิง่แวดล้อมยัง่ยนื” 
 

พันธกจิ 
1) พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เ พ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

ระหว่างภูมิภาค 
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ต าแหนง่ทางยทุธศาสตร ์(Positioning)  
กลุม่จงัหวัด เชยีงใหม ่ แม่ฮอ่งสอน ล าปาง ล าพนู 

เมืองท่องเทียว 
สู่สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

Food 
Valley 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย  
(พืชผักเมืองหนาว ล าไย 
มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ไก่
ประดูหางด า นมพรีเมียม 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(กระเทียม ถั่วเหลือง    
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข้าว ขา้วโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ล าไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม) 

Green 
City 

พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้ าปิง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ลุ่มน้ าสาละวิน 

พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้ าวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานานชาติ 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ทางบก 
และทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and 
Wellness 

1. ศูนย์กลางการแพทย์ 
    ทันตกรรมของภูมิภาค 
2. สปาและการนวดสุขภาพ 
3. การพ านักระยะยาว 
4. เครื่องส าอางสมุนไพร 
5. น้ าพุร้อน 

1. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์สปา 
3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญาการแพทย์ 
    แผนไทย สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญา 
    การแพทย์แผนไทย 
    สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
 

   
เป้าประสงค์รวม 
1) การท่องเที่ยว ธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่าทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม เอื้อต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าปาง 
วสิยัทัศนจ์งัหวัดล าปาง (Vision) 

 “ล าปางเมืองน่าอยู ่นครแหง่ความสุข” 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรและเป็นนครแห่ง ความสุข
ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสั งคมถ้วนหน้า 
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติ ที ่อุดม สมบูรณ์และ
สภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายระยะแรก
ของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และระยะที่ 2 
พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อศักยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก Local to Global“ 

พันธกจิ 
 1.สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ 

สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2.พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ 

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
3.ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ 

วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4.ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ  

บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
6.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิน่ 

และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวังและป้องกันภัยใน
ชุมชน 

8.สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและ 
เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไก
การเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการพฒันาของจังหวดัล าปาง 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยทุธ ์: 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้รองรับ

การท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

 

ตวัชีว้ดั :  
      1.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
      2.รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอนิทรียแ์ละแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
กลยทุธ ์: 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนา

แหล่งน้ า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการ

เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่น
ได้มาตรฐาน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด :  
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

ที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง  
โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  กลยทุธ ์: 
   1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

  ตวัชีว้ดั : 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึง

บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  

กลยทุธ ์: 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม

ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ตวัชีว้ดั : 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 70 
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3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี 

 
1.4ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัล าปาง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ข้อ 2 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 ข้อ 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนให้ครอบคลุมหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องในจังหวัดล าปาง 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพ่ือน าความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ
จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง 5 ด้าน รายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 

 

วสิยัทัศน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่จงัหวดัล าปาง 
 

 “องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดล าปางเปน็องค์กรแหง่การพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชน” 
 

องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความรักความสามัคคี 
การมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
พันธกจิ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

โดยประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  

เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 
22 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอื่น 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
3.2 การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.4 การป้องกัน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
1.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
กลยทุธ ์
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้ประชาชน

มีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเ พื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
การพัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

3. การไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง) 
4. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยทุธ ์
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และจัดการเศษวัสดุ
ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน) 
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2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกป่า การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า 
โดยชุมชน กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการ
จัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกัน
การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 ดา้นการพฒันาสงัคม/ชมุชน 

กลยทุธ ์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 

ให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการ  องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน)  

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (โรบอท) 
เพ่ือคิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัดล าปางตลอดไป) 

4. การป้องกัน/การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมการป้องกันรักษา
สุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมที่ใช้ เป็น
ช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาและ
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ   

กลยทุธ ์
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริม

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการผลิต การส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพื้นที่ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์ การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม
ที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหาสถานที่
จ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดและ 
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ช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเส้นทางที่มุ่งสู่
แหล่งท่องเที่ยว) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองคก์ร 

กลยทุธ ์
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)  

2. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน 
สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุนการท างาน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับภารกิจการให้บริการ
สาธารณะในอนาคต 

 
 

 
 



 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ.2560 - 2579)
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ความมั่นคง

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ความสามารถในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีติท่ีเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและการพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหล่ือมล้้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้อยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาท่ียั่งยนื
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกนัการทจุริต ปนะพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์

ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิัยและนวตักรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพฒันาองค์กร

ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาคการเมืองและพืน้ที่เศรษฐกจิ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันา

แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอนิทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอตัลักษณ์อตุสาหกรรม หตัถอตุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวฒันธรรม
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2.ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2.1 วสิยัทศัน ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “คุณภาพชวีติด ีมคีุณธรรม น าสู่ความ 
เป็นเลศิ”ในที่นี้ หมายความว่า การพัฒนาเพ่ือมุ่งให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การมี
สุขภาพที่ดี มีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีรายได้ที่มั่นคง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นตามความต้องการของชุมชน 
อย่างแท้จริง มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น มุ่งม่ันพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ในเรื่องของการมีคุณธรรม นั้น อาศัยการ
น าหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึก ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม   

เมื่อประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตและมีคุณธรรมแล้ว  การที่จะด าเนินกิจกรรมทุกด้าน  
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนก็จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศ หรือมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
2.2 ยทุธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร  

2.3 เปา้ประสงค ์
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.4 ตวัชีว้ัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
4)ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลหนองหล่มที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
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12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

2.5 คา่เปา้หมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.6 กลยทุธ ์
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 

 - การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 - การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 - การวางผังเมืองรวม 

-การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การบ าบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-การจัดการศึกษา 
-การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
-การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
-การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
-การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
-การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-การพัฒนาบุคลากร 

 - การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน 
2.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหลม่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  มจีดุยนืทางยทุธศาสตร ์คือ 
 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 2) ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์อนรุักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคม มีจดุยนืทางยุทธศาสตร ์คือ 
 1) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่ม 
 2) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร ์ การพฒันาเศรษฐกิจ   มจีดุยนืทางยทุธศาสตร ์คอื 
 1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร ์ การบรหิารและพัฒนาองคก์ร  มีจดุยนืทางยทุธศาสตร ์คือ 
 1) เพ่ิมขีดจ ากัด และความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
 2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
2.8 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็น
ส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการนจังหวัดล าปาง  
นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom 
up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  
ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความ
เชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  
ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.การวเิคราะหเ์พือ่การพฒันาทอ้งถิ่น 
3.1การวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาในปจัจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองหลม่  (SWOT  Analysis) 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเป็นประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
ก าหนดคา่การให้คะแนน เป็น 4 ระดับ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

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

อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -1 0 
1.ศกัยภาพการพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  จดุแขง็ (Strength) 
     1.งบประมาณด้านการลงทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขึ้นอยู่กับรายได้จัดเก็บเองและกรมจัดสรร 
     2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
     3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 จดุอ่อน (Weakness) 
     1. ภัยจากธรรมชาติ น้ าท่วมจากฤดูน้ าหลาก ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานเสียหาย พายุฤดูร้อน วาตภัยท าให้บ้านเรือน
ราษฎรเสียหาย 
 โอกาส (Opportunity) 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
      2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานกลางและภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อจ ากดั (Threats) 
       1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มยังไม่มีความ
ช านาญและบุคลากร  สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ดา้น มาก ปานกลาง นอ้ย ไมม่ ี
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 3 – 2 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
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2.ศกัยภาพการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
      จดุแขง็ (Strength) 
            1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
            2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวน และคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
      จดุออ่น (Weakness) 
            1. ภัยจากธรรมชาติ น้ าท่วมจากฤดูน้ าหลาก ท าให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย วาตภัยท าให้บ้านเรือนราษฎร
เสียหาย      
      โอกาส (Opportunity) 
           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
       ข้อจ ากดั (Threats) 
            1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  
            3. ปัญหาการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และขยะ หมอกควันไฟป่า 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

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

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 2 – 1 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
3.ศกัยภาพการพฒันาดา้นการสง่เสรมิด้านสงัคม 
         จดุแขง็ (Strength) 
        1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
นันทนาการ ประเพณี  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการคุณภาพชีวิต ด้าน
การป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
              2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
              3. ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
          จดุอ่อน (Weakness) 
              1.บุคลากรทางด้านการกีฬายังไม่มีความพร้อม  
              2.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่เนื่องจากต าบลหนองหล่มเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่ชนบท 
          โอกาส (Opportunity) 
              1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการยาเสพติดด้านคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันรักษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
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      2.การส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ,การส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าปาง       
           ข้อจ ากัด (Threats) 
  1. ขาดการบูรณาการและประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม 

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

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 2 – 1 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
4. ศกัยภาพการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  
          จดุแขง็ (Strength) 
             1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองล าปาง 
             2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
          จดุอ่อน (Weakness) 
             1. การรวมกลุ่มของประชาชน ไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม 
    2. สถานที่ส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
    3. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน 
    4. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 
          โอกาส (Opportunity) 
              1. การพัฒนากิจการพาณิชย์ในหลายๆด้าน 
              2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองล าปาง 
        ข้อจ ากดั (Threats) 
     1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน 
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

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

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
     รวมคะแนนศักยภาพ = 2 – 2 + 2 – 1 = 1 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมระดับต่ า) 
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  5.ศักยภาพการพฒันาด้านการเมืองและการมสีว่นรว่ม 
          จดุแขง็ (Strength) 
              1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
              2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
         จดุอ่อน (Weakness) 
                1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่เข้าใจระบบการท างาน ท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
          โอกาส (Opportunity) 
                1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
          ขอ้จ ากดั (Threats) 
                 1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การมีส่วนร่วม 

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

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

สรปุศกัยภาพและประเดน็ท้าทายขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ศักยภาพ ประเด็นทา้ทาย/ทิศทางการพฒันา 

1. มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับที่ดิน ราษฎร
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและมีการจัดตั้ง
กลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ 
2. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
และโบราณสถานที่ทรงคุณค่า 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นนิติบุคคล สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดได้ 
 

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

1. เป็น อบต. ขนาดกลาง แต่มีความพร้อมทางด้านการบริหาร โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีขีดความสามารถใน
การบริหารสาธารณะแก่ประชาชน 

2. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
3. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของ อบต. 
4. อบต.หนองหล่ม เป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย 
5. มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับที่ดอนราษฎรประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือ

สร้างเสริมอาชีพเสริม 
6. องค์กรเป็นนิติบุคคล มีการบริหารงานสองด้านคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลมีฝ่ายตรวจสอบการ

บริหารงานคือสภา องค์การบริหารส่วนต าบลและสามารถใช้ประชาคมในการเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ปัญหาการรุกล้ าท าลายในที่สาธารณะ หมู่ 1 และหมู่ 9 
2. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 
3. อบต. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
4. บุคลากรของ อบต. บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารสมัยใหม่ที่มีเทคนิคและ

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

โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
6. จังหวัดล าปางได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที ่  2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อ

ย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที ่  3   ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่   4   เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

ความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที ่  5   การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที ่  6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหาอปุสรรคหรอืข้อจ ากดั ( Threats : T)  
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และ

หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
3. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด  
4. ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มมีข้อจ ากัด คือ ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวและผลิตเซรามิก 
5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจังต่อเนื่อง 
7. ภาคเอกชนไม่ให้ความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและ

ระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)    
ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กระแส       
โลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟ้าที่ตอบสนองได้อย่าง
ทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงท าให้การพัฒนา
ท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ท า เกิดกระบวนการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ 
เช่น ทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง  
ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า 
และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจนท าให้

ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
 
 



 
 

35 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของ

ตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือน
หายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง
ของสังคมไทย คือ การเอื้ออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และนอกจากนั้น
สังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทรต่อกันเริ่ม
ลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนองกระแส
โลกาภัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ขาดความสมดุล อันเป็น
สาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า        เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
 4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพื่อบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือการค้าและการ
ส่งออก  ส าหรับต าบลหนองหล่มเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้
บริโภคมากข้ึน และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ า 
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง 
พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่า
ทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมี
คุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์และความเป็นอิสระในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
- ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
- ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความ 
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พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
- ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 ยุทธศาสตร์จั งหวัดล าปาง  คือ  ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการลบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
3.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม  

ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง   คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 

3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
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3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน    และยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                 
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ด้าน

เศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
4.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร    

4.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ ฮ่องสอน )                  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา

องค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ   ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 
5.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  คือ

ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 
5.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ 
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สว่นที ่3 การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด
และกอง
คลัง 

2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
3.ด้านเศรษฐกิจ 

1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
1.งานการเกษตร 

ส านักปลัด 
 
กองช่าง 
 
ส านักปลัด 

กองคลัง 

3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 1.ด้านบริหาร 
2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 

1.รักษาความสงบภายใน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
1.แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
2.บริหารทั่วไป 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.บริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองช่าง 

5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. บริหารงานทั่วไป 
 

1.แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 
1.บริหารทั่วไป 
 

กองช่าง 
 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
กองช่าง 

 
 
 
 



 
          แบบ ผ 01 

 
บัญชสีรปุโครงการ 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) อบต.หนองหลม่ 

ยุทธศาสตร ์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 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 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
49 

 
16,503,200 

 
20 

 
7,338,200 

 
14 

 
8,468,200 

 
27 

 
11,424,600 

 
13 

 
5,414,100 

 
123 

 
49,148,300 

รวม 49 16,503,200 20 7,338,200 14 8,468,200 27 11,424,600 13 5,414,100 123 49,148,300 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ์ฯ 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

 
1 
3 
3 

 
50,000 
200,000 
215,000 

 
1 
3 
3 

 
50,000 
200,000 
215,000 

 
1 
3 
3 

 
50,000 
200,000 
215,000 

 
1 
3 
3 

 
50,000 
200,000 
215,000 

 
1 
3 
3 

 
50,000 
200,000 
215,000 

 
5 
15 
15 

 
250,000 

1,000,000 
1,075,000 

รวม 7 465,000 7 465,000 7 465,000 7 465,000 7 465,000 35 2,325,000 
3.ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
3.6 แผนงานงบกลาง 
3.7 แผนงานรักษาความสงบฯ 
3.8 แผนงานเคหะฯ 

 
11 
7 
7 
9 
18 
5 
9 
1 

 
333,900 
592,600 
91,000 
120,000 
680,000 

9,256,000 
270,000 
120,000 

 
11 
7 
7 
9 
18 
5 
9 
1 

 
333,900 
717,600 
91,000 
120,000 
680,000 

9,256,000 
270,000 
120,000 

 
11 
7 
7 
9 
18 
5 
9 
1 

 
333,900 
717,600 
91,000 
120,000 
680,000 

9,256,000 
270,000 
120,000 

 
11 
7 
7 
9 
18 
5 
9 
1 

 
333,900 
717,600 
91,000 
120,000 
680,000 

9,256,000 
270,000 
120,000 

 
11 
7 
7 
9 
18 
5 
9 
1 

 
333,900 
717,600 
91,000 
120,000 
680,000 

9,256,000 
270,000 
120,000 

 
55 
35 
35 
45 
90 
25 
45 
5 

 
1,669,500 
3,463,000 
455,000 
600,000 

3,400,000 
46,280,000 
1,350,000 
6,000,000 

รวม 67 11,463,500 67 11,588,500 67 11,588,500 67 11,588,500 67 11,588,500 335 63,217,500 
4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 
4.1 แผนงานการเกษตร 
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
9 
1 

 
170,000 
5,000 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
10 
1 

 
190,000 
5,000 

 
49 
5 

 
930,000 
25,000 

รวม 10 175,000 11 195,000 11 195,000 11 195,000 11 195,000 54 955,000 
5.ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นการเมอืง – การ
บรหิาร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา 

 
 
4 
4 

 
 

570,000 
  6,000,000 

 
 
4 
4 

 
 

750,000 
6,750,000 

 
 
4 
4 

 
 

750,000 
6,750,000 

 
 
4 
4 

 
 

750,000 
6,750,000 

 
 
4 
4 

 
 

750,000 
6,750,000 

 
 

20 
20 

 
 

3,570,000 
33,570,000 

รวม 8 6,570,000 8 6,750,000 8 6,750,000 8 6,750,000 8  6,750,000 40 37,140,000 
รวมทั้งหมด 141 35,356,700 113 26,386,700 107 27,466,700 120 30,423,100 106 24,412,600 587 144,045,800 
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          แบบ ผ 01/1 

บัญชสีรปุโครงการทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

 

โครงการพฒันาทีน่ ามาจาก
แผนพฒันาหมูบ่้าน 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 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) 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

135 
 

900,000 

รวมทั้งหมด 27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

27 
 

180,000 
 

135 
 

900,000 
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แบบ ผ 02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 1 บ้านป่าไคร ้

เพือ่แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 
เอาน ้าหนองมนบรรเทาภัย
แล้งท้าการเกษตร 

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

    1,207,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

2 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     ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

3 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    ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2567 2569 2570 

4 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     ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บริเวณบา้นนายโต  ฟูย้าย 
– ล าเหมืองสาธารณะ  
บ้านป่าไคร ้

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

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

 227,500    ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 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 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 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 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ขนังนอกวัด บา้นป่าไคร้ใต้ หมู่
1 ขนาดท้องล าเหมืองกว้าง 
2.00ม.ลึก 0.50      ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1184  ม. หรือ
คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1184 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)     
งบประมาณ 30,000 บาท  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ขนาดท้องล าเหมือง
กว้าง 2.00ม.ลึก 0.50      
ม. ความยาวไม่น้อยกวา่ 
1184  ม. หรือคิดเป็น
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1184 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)      

30,000 - - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

9 โครงการจัดชื้อวัสดุลูกรัง บ้าน
ป่าไคร้ใต้ หมู่1 (เรียบล าเหมือง
ซ้าว)  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

งานจัดซ้ือวัสดุคัดเลือก
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กลบหลุมบ่อ และ
เ ส ริ ม ผิ ว จ ร า จ ร 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)   
 

85,500 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 งานจัดซ้ือวัสดุคัดเลือกลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ ย เรียบ เพื่ อ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุม
บ่อ และเสริมผิวจราจร บ้าน
ป่าไคร้ใต้ หมู่1 (ถนนเรียบล า
เหมื อ ง โต่ งขนั ง )  ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 
1,184ม.  หรือคิดเป็นปริมาณ
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,385
ลบ.ม.  
งบประมาณ  200,000 บาท  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

งานจัดซ้ือวัสดุคัดเลือก
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กลบหลุมบ่อ และ
เสริมผิวจราจร บ้านป่า
ไคร้ใต้ หมู่1 (ถนนเรียบ
ล า เ ห มื อ ง โ ต่ ง ข นั ง ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาวรวม 1,184
ม.  หรือคิดเป็นปริมาณ
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 
1,385ลบ.ม.  

200,000 - - - - มีถนนขน
ผลผลติ
การเกษตรที่
เรียบไม่ขรุขระ 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ม. 
หนา 0.15 ม. ความยาว 229 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 916 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามปริมาณละแบบแปลนที่
ก าหนด)  บริ เวณบ้านนาย
อภิชาติ – ถนนสายป่าไตร้-แม่
ฮาว 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาว 229 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 916 ตร.ม. 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณละแบบแปลนที่
ก าหนด) 

- - - 550,000 - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล .  บ้ านป่ า ไคร้ ใต้  หมู่ 1 
(หนองน้อย) ขนาดภายในกว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม ความยาว 
100 ม .  ( รายละเอี ยดตาม
ปริ ม าณแ ละแ บบแ ปลน ที่
ก าหนด) บริเวณซอยบ้านนาย
อุดม  
          
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน  

ขนาดภายในกว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.50 ม ความ
ยาว 100 ม. 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

- - - 200,000 - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกล าเหมืองแม่
วัก บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่1 (หนอง
น้อย) ขนาดท้องล าเหมืองกว้าง 
0.80ม.ลึก 0.50  ม. ความยาว
ไม่น้อย 460 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 184 
ลบ .ม .  ( ร า ยละ เอี ย ดตาม
ปริ ม าณแ ละแ บบแ ปลน ที่
ก าหนด) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
ก าจัดวัชพืชขัดขวางทาง
น้ า 

ขนาดท้องล าเหมือง
กว้าง 0.80ม.ลึก 0.50  
ม. ความยาวไม่น้อย 
460 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 184 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

- - - 45,000 - แห่ง แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมพื้นท่ี
การเกษตรของ
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล .  บ้ านป่ า ไคร้ ใต้  หมู่ 1 
บริ เ วณบ้ านนายประ เสริ ฐ 
ชมพู-บ้านนายเอกพล ตื้อยศ 
          
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร(มอก.ช้ัน3)พร้อมบ่อพัก 
คสล. 35 บ่อและถมลูกรังหลัง
ท่อ คสลความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 350 เมตรพิกัดเริ่มต้น 
18.333985°, 99.387747°   
พิกัดสิ้นสุด 18.331450°, 
99.389224° 
 

550,000 - - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณแยก
ตลาดป่าไคร-้สามแยกตลาดต้น
ล าไย 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.80 เมตร หนา 
0.04 ซม. ยาว 485 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,328 
ตร.ม.พิกัดเริ่มต้น 18.348512°, 
99.376969° พิกัดสิ้นสุด 
18.345037°, 99.375622° 
 

880,000 - - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้าน
น า น ส ม ค ว ร  เ ปี้ ย มี  – 
ถนนลาดยาง อบจ. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร หนา 
0.04 ซม. ยาว 510 เมตร หรอื
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,938 
ตร.ม.  
พิกัดเริ่มต้น  18.349678°,  
99.376529° พิกัดสิ้นสุด  
18.349018°,  99.372364° 

 

730,000 - - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ

บ 2566 2567 2568 2569 2570 
17 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 

300,000 300,000 300,000 300,000 100,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

18 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 

 300,000 300,000   ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

19 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 

  300,000 300,000  ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

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

 300,000    ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

21 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 
 
 
 
 

   มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การสัญจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 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 โครงการ ล าเหมือง
มาตรฐาน
เกษตรกรมี
น้ าใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

23 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  โครงการ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 

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     มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
สถานที่ก่อสร้าง ซอย บ้านเลขที่ 
56 - 56/3 หมู่2 บ้านล้อง ต าบล
หนองหล่ม  อ า เภอห้ า งฉั ต ร 
จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 340.00ตาราง
เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท 

- - - 78,500 - 
 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สถานที่ก่อสร้าง ซอย บ้านเลขที่ 101– 109 
หมู่2 บ้านล้อง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้สะดวก 
ปลอดภัย 

 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร 
ยาว 808.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 3,070.40 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) 

- - - 813,000 - มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 

โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต. 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่2 
บ้านล้อง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปางบริเวณพิกัดสายทางเริ่มต้น 
๕๔๐๗๖๓ ม. ตะวันออก , ๒๐๒๙๓๙๙ ม. 
เ ห นื อ  ถึ ง พิ กั ด สิ้ น สุ ด  ๕ ๔ ๐ ๗ ๓ ๐  ม . 
ตะวันออก , ๒๐๒๙๗๐๓ ม. เหนือ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.40 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร และขนาด
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 
414.00 เมตร หนา 0.04
เมตรหรือพืน้ทีร่วมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,879.20 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) 

- - - 479,900 - มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง 
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่2 บ้าน
ล้อง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง บริเวณพิกัด
สายทางเริ่มต้น ๕๔๐๘๘๙ ม. 
ตะวันออก , ๒๐๒๙๑๖๐ ม. 
เหนือ ถึงพิกัดสิ้นสุด ๕๔๐๘๓๖ 
ม. ตะวันออก , ๒๐๒๙๕๔๐ ม. 
เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร และขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 
0.04เมตร หรอืพื้นที่
รวมทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
1,978.50 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับ อปท. กรม
ทางหลวงชนบท) 

- - - 524,000 524,000 มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล.สถานที่ก่อสร้าง ถนนเชื่อม
หมู่บ้าน สายทางบ้านล้อง– หลิ่ง
ก้ า น  พิ กั ด ส า ย ท า ง เ ริ่ ม ต้ น 
๕๔๐๘๙๑  ม .  ตะ วั นออก  , 
๒๐๒๙๑๕๔ ม. เหนือ ถึงพิกัด
สิ้นสุด ๕๔๑๐๕๑ ม. ตะวันออก , 
๒๐๒๘๘๘๒ ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 160.00 
ตารางเมตร 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

- - - 200,000 - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการ
ขุดปรับปรุงสระเก็บน้ า หมู ่2
บ้านล้อง(ติดฟาร์มไก่)   พกิัด
541552.02 ม. ตะวันออก , 
2030912.72 ม. เหนือ 
 

เพื่อใหม้ีน้ าใช้ตลอดป ี โดยการขุดปรับปรุงสระ
เก็บน้ า(ติดฟาร์มไก่)   
ปริมาตรดนิขุดไมน่้อยกว่า 
17,000 ลบ.ม. 
พิกัด541552.02 ม. 
ตะวันออก , 2030912.72 
ม. เหนอื 

- - - 483,000 - มสีระ 1 แห่ง มีน้ าใช้ตลอดป ี กองช่าง 

31 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการ
ขุดปรับปรุงสระเก็บน้ า หมู ่2 
บ้านล้อง (ติดที่ลุงเฮียง)  พิกัด
541616.01 ม. ตะวันออก, 
2029851.58 ม. เหนือ 

เพื่อใหม้ีน้ าใช้ตลอดป ี โดยการขุดปรับปรุงสระ
เก็บน้ า(ติดที่ลุงเฮียง)  
ปริมาตรดนิขุดไมน่้อยกว่า 
3,300 ลบ.ม. 
พิกัด541616.01 ม. 
ตะวันออก, 2029851.58 
ม. เหนอื 

- - 93,700 - - มสีระ 1 แห่ง มีน้ าใช้ตลอดป ี กองช่าง 

32 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการ
ขุดปรับปรุงสระเก็บน้ า หมู ่2 
บ้านล้อง(สระนิคมสหกรณ์) พิกัด
541396.03 ม. ตะวันออก, 
2029995.13 ม. เหนือ 
 

เพื่อใหม้ีน้ าใช้ตลอดป ี โดยการขุดปรับปรุงสระ
เก็บน้ า(สระนิคม
สหกรณ์)ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 8,200 ลบ.
ม. 
พิกัด541396.03 ม. 
ตะวันออก, 
2029995.13 ม. เหนือ 

- - - - 233,900 มสีระ 1 แห่ง มีน้ าใช้ตลอดป ี กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านล้อง ม.2   

เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของ
ประชาชน 

โดยการวางท่อส่งน้ าประปา PVC  ø 
2 นิ้ว ช้ัน13.5  
จุดที่1 ความยาว 1,256 เมตร , จุด
ที่2 ความยาว 1,100 เมตร หรือ 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,356 
เมตร 
(จุดที่1) พิกัดเริม่ต้น 541467.61 ม. 
ตะวันออก, 2030407.25 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 541066.57 ม. 
ตะวันออก, 2030860.83 ม. เหนือ  
(จุดที2่) พิกัดเริม่ต้น 541467.61 ม. 
ตะวันออก, 2030407.25 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 540799.39 ม. 
ตะวันออก, 2030085.54 ม. เหนือ 

350,000 - - - - วางท่อประปา
หมู่บ้าน
จ านวน เมตร 

แก้ไขปัญหา
ระบบประปา 

กองช่าง 

34 โครงการจัดซ้ือวัสดุคัดเลือกหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ
เสริมผิวถนนลูกรังเดิม ปริมาตร 
ไม่น้อยกวา่ 297 ลบ.ม.   
(ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) 
พิกัดเริ่มต้น 540922.08 ม. 
ตะวันออก, 2029105.51 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด541379.40 ม. 
ตะวันออก, 2029158.32 ม. 
เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย ขน
ผลผลติทางการเกษตร 

โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือก
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
เพื่อเสริมผิวถนนลูกรังเดิม 
ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 297 
ลบ.ม.   (ทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร) 
พิกัดเริ่มต้น 540922.08 ม. 
ตะวันออก, 2029105.51 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด
541379.40 ม. ตะวันออก, 
2029158.32 ม. เหนือ 
 

163,000 - - - - หินคลุกปริมาตร ไม่
น้อยกว่า 297 ลบ.ม.    

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการ
ประชาชนและผู้พกิาร (สุสาน
สาธารณะประโยชน์บา้นล้อง) 
พิกัด 540489.00 ม. ตะวันออก, 
2028549.00 ม. เหนือ 
 

เพื่อบรกิารผู้พกิารผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 3.90 ม. 
ยาว 9.00 ม. สูง 2.50 
ม. พื้นที่ทั้งหมด 35.10 
ตร.ม.(สุสานสาธารณะ
ประโยชน์บา้นล้อง) 
พิกัด 540489.00 ม. 
ตะวันออก, 
2028549.00 ม. เหนือ 

350,000 - - - - 1 หลัง สามารถบริการผู้
พิการผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

กองช่าง 

36 โครงการเสริมผวิถนน แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต หมู ่2 บ้านลอ้ง 
(สายบ้านล้อง-ทุ่งผา) 
พิกัดสายทางเริ่มต้น 540271.59 ม. 
ตะวันออก, 2030237.53 ม. เหนอื 
พิกัดสายทางสิน้สุด 540033.00 ม. 
ตะวันออก, 2030506.00 ม. เหนอื 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร  
ยาว 385  เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,463  ตารางเมตร 
(สายบ้านล้อง-ทุ่งผา) 
พิกัดสายทางเริ่มต้น 
540271.59 ม. ตะวันออก, 
2030237.53 ม. เหนือ 
พิกัดสายทางสิ้นสุด 
540033.00 ม. ตะวันออก, 
2030506.00 ม. เหนือ 
 

- 553,000 - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3  
โดยการปรับเปลี่ยนท่อส่งน้ าใหม่ 
ความยาวรวม  5,344 ม . 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)   
 งบประมาณ  580,000 บาท  

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

โดยการปรับเปลี่ยนท่อ
ส่งน้ าใหม่ 
ความยาวรวม 5,344 ม. 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)   
 

580,000 - - - - วางท่อประปา
หมู่บ้าน
จ านวน เมตร 

แก้ไขปัญหา
ระบบ
ประปา 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน 
(ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 0.30x0.30 
เมตร ความยาวรวม 172 เมตร 
(ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
พิกัดเริ่มต้น  18.343115°,  
99.397292° พิกัดสิ้นสุด  
18.342160°,  99.396217° 

 370,000    ทางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรอืนราษฎร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน
( บ ริ เ ว ณ ต ร ง ข้ า ม ที่ ท า ก า ร
ผู้ใหญ่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 ซม. ยาว 300 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม.  บริเวณตรงข้ามท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน 
พิกัดเริ่มต้น    18.342451°,    
99.396568 

- - 750,000 - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 บา้นหลิ่งก้าน
(บริเวณทางเข้าประปาหนา้วัด
หลิ่งก้าน) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 
0.15 ซม. ยาว 20 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 70 ตร.
ม.  บริเวณทางเข้าประปาหน้า
วัดหลิ่งก้าน 
พิกัดเริ่มต้น   18.346558°,   
99.394043° พิกัดสิ้นสุด   
18.346530°,   99.393873° 

45,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหลิ่งก้าน  
(บริเวณบ้านเลขที่ 132-
บ้านเลขที่116/8) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร หนา 
0.04 ซม. ยาว 393 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,493.40 ตร.ม.  บริเวณ
บ้านเลขท่ี 132-บ้านเลขท่ี
116/8 
พิกัดเริ่มต้น  18.342059°,  
99.398086° พิกัดสิ้นสุด  
18.341315°,  99.398173° 

- 560,000 - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

42 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เลียบแม่น้ าดิบ บ้านแมย่ิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

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

 420,000    มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน 
 ซอย ผู้ช่วยชีวการณ ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

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

214,500          ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปญัหาน ้า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลอกห้วยน้ าดิบ เพื่อบรรเทาภัยแล้งและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในฤดู
ฝน 

กว้าง 6 ม.ยาว 900 
ม. ลึก 1ม. 

   600,000  มีน ้าดังเดมิ แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วม/ภัยแล้ง 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอกเหมือง ทุ่ง
เฮื่อง บริเวณชนประทาน 
หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง 
 

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

   250,000  มีล าเหมืองใช้
ประโยชน์
การเกษตร 

มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  หมู่ 4 บา้นแม่ยิ่ง (บ้านบุญ
เสริม-ผู้ใหญ่-ศรีวัย) 
พิกัดเริ่มต้น 543268.63 ม. 
ตะวันออก, 2028673.25 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543279.36 
ม. ตะวันออก, 2028768.11 ม. 
เหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ถนนบ้านเรือนราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม ยาว 97 ม.พร้อม
ขุดลอกล าเหมืองเดิม (บ้าน
บุญเสริม-ผู้ใหญ่-ศรีวัย) 
พิกัดเริ่มต้น 543268.63 ม. 
ตะวันออก, 2028673.25 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543279.36 ม. ตะวันออก, 
2028768.11 ม. เหนือ 

330,000 - - - - ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

47 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  ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

47 โครงการเสรมิผิวทางลูกรัง
บริเวณถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรหลังวัดหนอง
หล่ม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

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

   70,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
การเกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

49 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 นท่ีไม่
น้อยกว่า4,610 ตรม. 

   495,000  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
การเกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง ลาน 
คสล. บริเวณป่าช้าบ้าน
หนองหล่ม 

เพื่อใช้กิจกรรมงานศพของ
หมู่บ้าน 

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

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

มีลาน คสล.ใช้
จัดกิจกรรมงาน
ศพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

เพื่อช่วยระบายน้ าท่วมขัง ท่อขนาด 60 และ 
ขนาด 100 

    80,000 ระบายน้ า
ท่วม 

การระบายน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

52 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.80 
เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,178.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ) 
งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท 
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่๕ บ้านหนอง
หล่ม ต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พิกัดสาย
ท า ง เ ริ่ ม ต้ น  ๕ ๔ ๒ ๒ ๓ ๕  ม . 
ตะวันออก , ๒๐๒๗๔๙๙ ม. 
เหนือ ถึงพิกัดสิ้นสุด ๕๔๒๔๗๐ 
ม. ตะวันออก , ๒๐๒๗๓๒๔ ม. 
เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,178.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท)  

- - - 312,000 - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.80 
เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,178.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ) 
งบประมาณ 312,000 บาท 
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน
เชื่อมหมู่บ้าน หมู่5 บ้านหนอง
หล่ม – หมู่6 บ้านหนองขาม 
ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร 
จั งหวัดล าปาง พิกัดสายทาง
เ ริ่ ม ต้ น  ๕ ๔ ๓ ๐ ๑ ๑  ม . 
ตะวันออก , ๒๐๒๗๑๑๑ ม. 
เหนือ ถึ งพิกัดสายทางสิ้นสุด 
๕๔๓๒๒๗  ม .  ตะ วั นออก  , 
๒๐๒๗๒๓๘ ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,178.00
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท) 
งบประมาณ 312,000
บาท 

312,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

54 โครงการจัดซ้ือวัสดุคัดเลือกหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ
เสริมผิวถนนลูกรังเดิม (ทางเข้า
พื้นที่การเกษตรหลัง อบต.) 
พิกัดเริ่มต้น 542111.56 ม. 
ตะวันออก, 2027618.22 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 542189.51 
ม. ตะวันออก, 2027359.00 ม. 
เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย ขน
ผลผลติทางการเกษตร 

โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือก
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
เพื่อเสริมผิวถนนลูกรังเดิม 
ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 128 
ลบ.ม.   (ทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตรหลัง อบต.) 
พิกัดเริ่มต้น 542111.56 ม. 
ตะวันออก, 2027618.22 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
542189.51 ม. ตะวันออก, 
2027359.00 ม. เหนือ 

70,000 - - - - หินคลุกปริมาตร ไม่
น้อยกว่า 128 ลบ.ม.    

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว
จราจร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 585 ลบ.ม.   
(ทางเข้าพื้นที่การเกษตรหลังสุสาน
สาธารณะประโยชน์บ้านหนองหล่ม) 
พิกัดเริ่มต้น 542990.47 ม. ตะวันออก, 
2026729.81 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
542207.07 ม. ตะวันออก, 
2026406.49 ม. เหนือ  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย ขน
ผลผลติทางการเกษตร 

โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือก
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ 
และเสริมผิวจราจร ปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 585 ลบ.ม.   
(ทางเข้าพื้นที่การเกษตรหลัง
สุสานสาธารณะประโยชน์
บ้านหนองหล่ม) 
พิกัดเริ่มต้น 542990.47 ม. 
ตะวันออก, 2026729.81 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
542207.07 ม. ตะวันออก, 
2026406.49 ม. เหนือ  

86,000 - - - - หินคลุกปริมาตร ไม่
น้อยกว่า 585 ลบ.ม.    

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบรกิาร
ประชาชนและผู้พกิาร (สุสาน
สาธารณะประโยชน์บ้านหนอง
หล่ม)พิกัด 542927.17 ม. 
ตะวันออก, 2026783.81 ม. 
เหนือ 
 

เพื่อบรกิารผู้พกิารผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 3.90 ม. ยาว 
9.00 ม. สูง 2.50 ม. พืน้ที่
ทั้งหมด 35.10 ตร.ม.
(สุสานสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองหลม่) 
พิกัด 542927.17 ม. 
ตะวันออก, 2026783.81 
ม. เหนอื 

350,000 - - - - 1 หลัง สามารถบริการผู้
พิการผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

57 

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  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

58 

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  มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน บ้านเรือนราษฎร 

ขนาดกว้าง 0.50 -
0.80 ม. ยาว 400 
ม. 

    600,000 ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

60 

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   มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณหน้าวัดหนองขาม 

เพื่อใช้ในการออกก าลัง
กายกิจกรรมต่างๆ 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. หนา 
0.125 ม. 

   200,000  พื้นที่ลาน 500 
ตร.ม. 

ออกก าลังกาย
และจัด
กิจกรรมอื่นๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

62 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
โดยการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 25 ลบ.ม. จ านวน 4 ลูก) 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วความลึก 
100 เมตร (ท่อเหล็ก BS-M มอก. 
277 – 2532 ประเภท 2) พร้อม
ติ ดตั้ งปั๊ มน้ า ซับ เมอร์ ส ซิ เบิ้ ล 
(รายละเอียดและปริมาณตาม
แ บ บ แ ป ล น )  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
695,000 บาท 

ส ถ า น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง 
บริ เวณที่สาธารณะประโยชน์
ด้านหลังสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์บรรเทาภัยแล้ง 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา โดยการก่อสร้าง
หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.
ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 
ข น า ด  2 5  ล บ .ม . 
จ านวน 4 ลูก) พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ขนาด
บ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้วความลึก 100 เมตร 
(ท่อเหล็ก BS-M มอก. 
277 – 2532 ประเภท 
2) พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าซับ
เ ม อ ร์ ส ซิ เ บิ้ ล 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ
ปริมาณตามแบบแปลน)  

694,000 - - - - โดยการก่อสร้าง
หอถังสูง ขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟ
เบอร์กลาส 
ขนาด 25 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ลูก) 

แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

63 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.80 
เมตร ยาว 690.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2 ,622.๐๐ ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.  กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ 681,700บาท 
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน
ภายในหมู่บ้าน ม .6 บ้านหนอง
ขาม จุดเริ่มต้น ซอยบ้านเลขที่ 
28 – เลียบสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมทางแยกถนน รพ .
สต.หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 690.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,622.๐๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท) 

618,700 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

64 ขุดสระ ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร
งานชลประทาน ราคาน้ ามัน 27 
– 27.99 บาท ราคาต่อหน่วย 
17.81 บาท F 1.3375 
 โครงการขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ ใ ช้ ใ น อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร ขนาด 40.00 ม. ยาว 
6 0 .0 0  ม . ลึ ก  2 .9 5  ม . 
งบประมาณ 200,000 บาท 

สถานที่ก่ อสร้ าง ที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่6 บ้าน
หนองขาม บริเวณด้านหลังสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์บรรเทาภัยแล้ง 

กว้าง  40  ม.ยาว   
60 ม. ลึก 2.95 ม.  

200,000 - - - - มีสระน้ า
บรรเทาภัย
แล้ง 

แก้ไข
ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ 
6 บ้านหนองขาม (ซ.บ้านนายดวงจันทร์ 
ค าโม)้ 
พิกัดเริ่มต้น 543769.88 ม. ตะวันออก, 
2027327.19 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543747.94 ม. ตะวันออก, 
2027336.36 ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23 
เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิด
เป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 46 ตร.ม. 
(ซ.บ้านนายดวงจันทร์ ค าโม้) 
พิกัดเริ่มต้น 543769.88 ม. 
ตะวันออก, 2027327.19 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543747.94 
ม. ตะวันออก, 2027336.36 ม. 
เหนือ 

30,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 6 บ้านหนองขาม 
(ซ.ประปาหมู่บ้าน) 
พิกัดเริ่มต้น 543864.99 ม. ตะวันออก, 
2026951.89 ม. เหนือ 
พิกัดสิ้นสุด 543894.15 ม. ตะวันออก, 
2027151.51 ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร  
ยาว 198  เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
752.40  ตารางเมตร 
(ซ.ประปาหมู่บ้าน) 
พิกัดเริ่มต้น 543864.99 ม. 
ตะวันออก, 2026951.89 ม. 
เหนือ พิกัดสิ้นสุด 543894.15 
ม. ตะวันออก, 2027151.51 ม. 
เหนือ 

285,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่ 6 บ้านหนองขาม(สายทางบ้านนาย
อินตา มโนสม) 
พิกัดเริ่มต้น 544014.63 ม. ตะวันออก, 
2027328.63 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543895.18 ม. ตะวันออก, 
2027347.17 ม. เหนือ 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน บ้านเรือนราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม ยาว 124 ม. (สายทาง
บ้านนายอินตา มโนสม)พิกัด
เริ่มต้น 544014.63 ม. 
ตะวันออก, 2027328.63 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543895.18 
ม. ตะวันออก, 2027347.17 ม. 
เหนือ 

- 380,000 - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

68 โครงการจัดซือ้วัสดุคัดเลือกลกูรัง
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซม
ถนนลกูรัง กลบหลุมบอ่ ปรับระดับ 
และเสริมผิวจราจร (สายทางเข้า
พื้นทีก่ารเกษตรหลังวัดหนองหล่ม) 
พิกัดเริ่มตน้ 542605.22 ม. 
ตะวันออก, 2027594.92 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสดุ 542890.86 ม. 
ตะวันออก, 2027509.72 ม. เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือก
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุม
บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว
จราจร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 
936 ลบ.ม.   (สายทางเข้าพื้นท่ี
การเกษตรหลังวัดหนองหล่ม) 
พิกัดเริ่มต้น 542605.22 ม. 
ตะวันออก, 2027594.92 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 542890.86 
ม. ตะวันออก, 2027509.72 ม. 
เหนือ 

140,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตรการ
สัญจรสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น (ล าห้วยแม่ยิ่งเลย
พระธาตุแม่ยิ่ง) 
พิกัด 543600.36 ม. 
ตะวันออก, 
2028192.01 ม. เหนือ 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรตลอดป ี
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
สันฝายสูง 1.50 ม. ขนาด
กว้าง 14.00 เมตร (ล าห้วย
แม่ย่ิงเลยพระธาตุแม่ย่ิง) 
พิกัด 543600.36 ม. 
ตะวันออก, 2028192.01 ม. 
เหนือ 
 

- - 800,000 - - 1 แห่ง มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2565 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หัวทุ่ง 
บริเวณนายณรงค์ ตา
สุวรรณ  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 825 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

1,650,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง  
(หลังบ้านเสกสรร) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

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

475,300     มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการขุดลอกทาง
ระบายน้ าทั้งล าเหมือง
หนองลาว  บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาล าเหมือง
อุดตัน 

ความยาว 315 ม. 70,000     ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

น้ าล าเหมืองไหล
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

73 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร บ้านหัวทุ่ง หมู่7   
หนา 0.15 ม.  คิดเป็นพื้นที่รวม
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  9 8  ต ร . ม . 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)  บริเวณ
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้ าน    
งบประมาณ  60,000      บาท   

เพื่อตากพืชผลทางการ
เกษตร 

หนา 0.15 ม.  คิดเป็น
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 98 
ตร.ม. (รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)   

60,000 - - -       - มีลาตาก 1
แห่ง 

ลานตาก
พืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยการติดตั งระบบ
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 320 วัตต์ จ้านวน 
16 แผง พร้อมระบบ  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
และประหยดัพลังงาน 

โดยการติดตั งระบบ
พลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 320 วัตต์ 
จ้านวน 16 แผง พร้อม
ระบบ พกิัดเร่ิมต้น  
18.331970°,  
99.416975° 

400,000 - - -       - 1 แห่ง ลด
ค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้ามีน้ า
ใช้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

75 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง 
(บริเวณข้างทุ่งนาจ่าใน) 
พิกัดเริ่มต้น  
18.331970°,  
99.416975° 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก น้ าไหลผ่านได้
สะดวก 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด
หลายช่อง ขนาด 2 ช่อง 
กว้างช่องละ 3.00 เมตร 
สูง 2.70 เมตร ความ
ยาว 6.00 เมตร 
(บริเวณข้างทุ่งนาจ่าใน) 
พิกัดเริ่มต้น  
18.331970°,  
99.416975° 

550,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นและ
ระบายน้ า 

การสญัจร
สะดวกและ
ระบายน้ า 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

76 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบา้นง้าวพิชัย 
บ้านเลขท่ี 17 – 
บ้านเลขท่ี 19/2 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ความยาว 130 ม.    260,000   ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบา้นง้าวพิชัย 
 (สายทางบ้านคุณละออ 
ถึงบ้านเลขท่ี 10/3) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังถนนบ้านเรือน
ราษฎร 

ความยาว 200 ม.    400,000   ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

 
80 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

78 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.80 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ) 
งบประมาณ 296,400 บาท 
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน
สายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 
บ้านง้าวพิชัย ต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

เพือ่ให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,140.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท) 

296,000 296,000 - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

79 โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.80 
เมตร ยาว 395.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่  1 ,501 .00 
ตารางเมตร พร้อมขยายไหล่ทาง 
ขนาดกว้าง 0.50 – 0.60 เมตร 
(2 ข้าง) ยาว 320.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่ 384.00 ตาราง
เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,885.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) งบประมาณ 490 ,00 
บาท 
 สถานที่ก่อสร้าง สาย
ทางสุสานง้าวพิชัย หมู่8 บ้านง้าว
พิชัย ต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 395.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่ 
1,501.00 ตารางเมตร 
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ขนาดกวา้ง 0.50 – 
0.60 เมตร (2 ข้าง) ยาว 
320.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร พื้นที่ 
384.00 ตารางเมตร 
หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,885.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทาง
หลวงชนบท) 

490,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

82 
 

 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

80 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 
150.00 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด) งบประมาณ 300,000 
บาทสถานที่ก่อสร้าง บริ เวณ
บ้านเลขที่ 86 – 53 หมู่8 บ้าน
ง้าวพิชัย ต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม 150.00 
เมตร 

300,000 - - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดภายในกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 
90.00 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด) งบประมาณ 225,000 
บาทสถานที่ก่อสร้าง ข้างวัดง้าว
พิชัย หมู่8 บ้านง้าวพิชัย ต าบล
หนองหล่ม  อ า เภอห้ า งฉั ต ร 
จังหวัดล าปาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

225,000 - - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

83 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2562 2563 2564 2565 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16. 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม 16.00 
เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก าหนด) 
งบ ป ร ะ ม า ณ  8 0 ,0 0 0  บ า ท
ส ถ า น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง  บ ริ เ ว ณ
บ้านเลขที่  53/2 หมู่8บ้านง้าว
พิชัย ต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน และประชาชนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 16. เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 48.00 ตาราง
เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ า คสล. (มอก.
ชั้น3) Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั ความยาว
รวม 16.00 เมตร 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

80,000 - - - - ถนนและทาง
ระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 
การสญัจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

84 
 
 
 
 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 บ้านง้าวพิชัย (ซ.4 นางสม
พร และทางเข้าบ้านนางอัมพรรัตน์) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 
เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม. (ซ.4 
นางสมพร และทางเข้าบ้านนาง
อัมพรรัตน์) 
พิกัดเริม่ต้น 545164.04 ม. 
ตะวันออก, 2026455.00 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 545174.30 ม. 
ตะวันออก, 2026523.28 ม. เหนือ 

202,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 บ้านง้าวพิชัย(ซ.หลังวัดง้าว
พิชัย) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 
เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 ตร.ม. (ซ.หลงั
วัดง้าวพิชัย)พิกัดเริม่ต้น 
544765.86 ม. ตะวันออก, 
2026586.75 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
544781.76 ม. ตะวันออก, 
2026517.93 ม. เหนือ 

- 205,000 - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว
จราจร (ซ.ข้างร้านจิรากาแฟ) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง
พร้อมปรบัเกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซม
ถนนลูกรงั กลบหลุมบอ่ ปรบัระดบั 
และเสรมิผิวจราจร ปริมาตร ไม่น้อย
กว่า 296 ลบ.ม.   (ซ.ข้างร้านจริา
กาแฟ) 
พิกัดเริม่ต้น 545455.31 ม. 
ตะวันออก, 2025376.40 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 545548.31 ม. 
ตะวันออก, 2025471.22 ม. เหนือ 

50,000 - - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่ 8 บ้านง้าวพิชัย(สามแยกต้นไทร) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม ยาว 65 ม. (สามแยกต้น
ไทร)พิกัดเริม่ต้น 544531.00 ม. 
ตะวันออก, 2026570.00 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 544510.68 ม. 
ตะวันออก, 2026507.88 ม. เหนือ 

- 200,000 - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

85 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

87 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 (บริเวณ
บ้านเลขท่ี 56-58-หลวง
พ่อค าแดง) 

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ 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 - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

 
86 

 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

88 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปา่ไคร้เหนือ
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 
จุด 
จุดที่1(บริเวณบา้นเลขท่ี 
13,20) 
*จุดที่ 2 (บริเวณ
บ้านเลขท่ี 18/1-ล า
เหมือง)(ท าแล้ว) 

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 
 
 
 

 
 
 
 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างอาคาร
บริเวณข้าวดัป่าไคร้เหนือ 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรม กว้าง    6     ม. 
ยาว    16     ม. 

   500,000  หลัง ใช้จัดกิจกรรม กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบรเิวณบ้านนาย
ภัคดี ศิรภิันธ์ ป่าไคร้เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาว 500 ม. 

648,000  
 

  648,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

87 
 

 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ ข้อ  2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท ในเขตจงัหวดัที่  1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 
ขนาดภายในกว้าง 0.30x0.30 ม. 
ความยาว 366 ม. (รายละเอียด
ตามปริมาณและแบบแปลนที่
ก าหนด )   จุ ด เ ริ่ มต้ น  ซอย 1 
บริเวณบ้านเลขที่1 – บ้านเลขที่
54     
งบประมาณ  550,000 บาท 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

ข น า ด ภ า ย ใ น ก ว้ า ง 
0.30x0.30 ม. ความ
ย า ว  366 ม . 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)  จุดเริ่มต้น 
ซอย1 บริเวณบ้านเลขที่
1 – บ้านเลขที่54     
 

550,000 - - - - ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 
ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0 .50 ม  ความยาว  218 ม . 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)  จุดเริ่มต้น 
บ ริ เ ว ณ บ้ า น เ ล ข ที่  1 3 0  – 
บ้านเลขที่ 150     
งบประมาณ 435,000 บาท  

 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.50 ม  ความ
ย า ว  2 1 8  ม . 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)  จุดเริ่มต้น 
บริเวณบ้านเลขที่ 130 
– บ้านเลขที่ 150     
 

435,000 - -  - 
 

 - 
 

ทางระบายน้ า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

88 
 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการขยายไหล่ทาง คสล . 
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่9 ขนาด
กว้างข้างละ 0.50 ม. (2 ข้าง) 
หนา 0.15 ม. ความยาว 155 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
155 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลนที่ก าหนด)  
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางลัดดา
เช่ือมถนนสายป่าไคร้แม่ฮาว                 
งบประมาณ 93,000 บาท  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

 ข น า ด ก ว้ า ง ข้ า ง ล ะ 
0.50 ม. (2 ข้าง) 
หนา 0.15 ม. ความยาว 
155 ม .  หรือ คิด เป็ น
พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่ า 
1 5 5  ต ร . ม . 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)  จุดเริ่มต้น 
บริเวณบ้านนางลัดดา
เช่ือมถนนสายป่าไคร้แม่
ฮาว                 

93,000 - - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กองช่าง 

89 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

94***
* 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่9  
บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงค าแดง 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)    

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค เพียงพอ 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านป่า
ไ ค ร้ เ ห นื อ  ห มู่ ที่ 9  
บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวง
ค าแดง 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)      

- - - - 40,000 มีระบบประปา มีน้ าอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ 

กองช่าง 

95 โครงการขยายไหล่ทาง คสล . 
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่9 พร้อม
ยกระดับรางระบายน้ า คสล. เดิม 
ขนาดกว้าง 0.50-1.50 ม. หนา 
0.15 ม.ความยาว74 ม.หรือคิด
เ ป็ น พื้ น ที่ ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                                                
ตร.ม  (รายละเอียดตามปริมาณ
แ ล ะ แ บ บ แ ป ล น ที่ ก า ห น ด )  
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านเลขที่ 5/1 
– ซอย 2                
งบประมาณ 50000 บาท  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขยายไหล่ทาง คสล. 
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่9 
พร้อมยกระดับราง
ระบายน้ า คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 0.50-1.50 
ม. หนา 0.15 ม.ความ
ยาว74 ม.หรอืคิดเป็น
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า                                                             
ตร.ม   

50,000 - - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
90 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

96 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการ
ขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีด
ขวางทางน้ าล าห้วยแม่อืน ขนาด
ท้องล าห้วยกวา้งเฉลี่ย 5.00-
10.00 เมตร  ยาว 1,680 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น   18.363744°,   
99.371472° พิกัดสิ้นสุด  
18.356613°, 99.381269° 
 

เพื่อขุดลอกวัชพืชดินโคลนและ
สิ่งกีดขวางทางน้ าล าหว้ย
แม่อืน 

โดยการขุดลอกวัชพชืดิน
โคลนและสิ่งกีดขวางทาง
น้ าล าห้วยแมอ่ืน ขนาด
ท้องล าห้วยกว้างเฉลี่ย 
5.00-10.00 เมตร  ยาว 
1,680 เมตร  
พิกัดเริ่มตน้   
18.363744°,   
99.371472° พิกัดสิน้สุด  
18.356613°, 
99.381269° 

250,000 - - - - มีล าเหมืองใช้
ประโยชน์
การเกษตร 

มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ชนิดช่องเดียว กวา้ง 3.00 
เมตร สูง 2.70 เมตร ความยาว 
6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น   18.354525°,  
99.369640° 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก น้ าไหลผ่านได้
สะดวก 

โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหลี่ยม คสล. ชนิดช่อง
เดียว กว้าง 3.00 เมตร 
สูง 2.70 เมตร ความยาว 
6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มตน้   
18.354525°,  
99.369640° 

- 280,000 - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นและ
ระบายน้ า 

การสญัจร
สะดวกและ
ระบายน้ า 

กองช่าง 

 
91 

 
 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

98 โครงการเทลาน คสล. (บริเวณใน
หอเจ้าพอ่ค้าแดง ) 
พิกัดเริ่มต้น  18.353028°, 
99.372599° 

เพื่อตากพืชผลทางการ
เกษตรและจัดกจิกรรม
หลวงพ่อค าแดง 

เทลาน คสล. หนา 
0.10 ซม. คิดเป็นพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตร.ม.  
บริเวณในหอเจ้าพ่อค้า
แดง  
พิกัดเริ่มต้น  
18.353028°, 
99.372599° 

280,000 - - - - 1 แห่ง สามารถตาก
พืชผลทางการ
เกษตรและจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

99 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต (บริเวณซอยขา้งวัด
ป่าไคร้เหนือ) 
พิกัดเริ่มต้น  18.355554°,   
99.373513°  พิกัดสิ้นสุด   
18.357289°, 99.372332° 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
หนา 0.04 ซม. ยาว 
595 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,261 
ตร.ม.  บริเวณซอยข้าง
วัดป่าไคร้เหนือ 
พิกัดเริ่มต้น  
18.355554°,   
99.373513°  พิกัด
สิ้นสุด   18.357289°, 
99.372332 

- - 850,000 - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

100 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (บริเวณ
บ้านเลขที่ 149-บ้านเลขที่58) 
พิกัดเริ่มต้น  18.353324°,   
99.374289° พิกัดสิ้นสุด   
18.352127°, 
99.371518° 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร 
หนา 0.04 ซม. ยาว 
330 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไมน่้อยกว่า 1,254 
ตร.ม.  บริเวณบ้านเลขที่ 
149-บ้านเลขที5่8 
พิกัดเริ่มตน้  
18.353324°,   
99.374289° พิกัด
สิ นสุด   18.352127°, 
99.371518° 

- 470,000 - - - มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการปรับเปลี่ยนท่อ
ส่งน้ าใหม่  พร้อมปรับปรุงระบบ
ขนาดใหญ ่
(ประปาโทกสองนาง) พิกัดเริ่มต้น  
18.364630°, 99.364593° 
 

 โดยการปรับเปลี่ยนทอ่ส่ง
น้ าใหม่  พรอ้มปรับปรุง
ระบบขนาดใหญ ่
(ประปาโทกสองนาง) 
พิกัดเริ่มตน้  
18.364630°, 
99.364593° 

- - 800,000 - -    
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

102 โครงการพัฒนาหนองมน 
บ้านป่าไคร้ใต้ 

ต่อท่อประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

บ้านป่าไคร้ใต้ 
(พิกัด 539538E 
2028330N) 

- - - 200,000 - ระบบประปา มีการประหยัด
พลังงาน 

กองช่าง 

103 โครงการพัฒนาหนอง
ช้าง บ้านง้าวพิชัย 

เพ่ือเก็บน้ าการเกษตร 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

บ้านง้าวพิชัย 
(พิกัด 545306E 
2025631N) 

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

กองช่าง 

104 ปรับปรุงหนองหลม่ เพือ่ให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ้านหนองหล่ม 
ขุดลอกหนองหล่ม 

   200,000  พัฒนาแหล่งน้ า เกษตรกรใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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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 
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 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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกันปัญหา
หมอกควัน ไฟป่า 

เพื่อป้องกันปัญหาหมอก
ควัน 

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

ป้องกัน
ปัญหา
หมอกควัน 

ส านักปลดั 
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 แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาด

วา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 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 

2 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 

3 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 20,000 โครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ  6 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 2 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดหาถังขยะ
พร้อมปรับปรุง 

เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ 

จ านวน 90 ถัง 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 

3 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
รักษาความสะอาดและคดั
แยกขยะได้ถูกวิธี 

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

ก าจัดขยะถูกวิธี ส่วนโยธา 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอาหารเสริมนม เด็กอนุบาลได้อาหาร
เสริมนมครบ 

ศพด. 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 ได้อาหาร
กลางวันครบ 

 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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 ้
 

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

 
มีฐานการเรียนรู้ 
6 ฐาน 
 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

11 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLTV) 

เพื่อใหพ้ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหล่ม 

จ านวน 3 เครื่อง 75,000 
 
 
 

  75,000 
 
 
 

  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. 2566 – 2570 )   
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 
 
 
 

   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 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 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 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 12,900 ตามเกณฑ์ 
เด็กเล็ก 

คุณภาพ
การศึกษาดี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 
2019(covid 19)และการท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 

เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทุกแห่งมีการ
ด าเนินการจัดท าโครงการ
อบรมเชิง)กิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อโคโรน่าและการท า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเองให้ทีมวิทยา
ครู ก เผยแพร่การจดัท า
หน้ากาก 

บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าหมู่บ้าน 
อาสาสมัครในพื้นที่ 
กลุ่มสตรีจติอาสา 
และประชาชนท่ี
สนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีทีมวิทยากร    
ครู ก 

ทีมวิทยากรครู ก  
สามารถถ่ายทอด
ทักษะการท า
หน้ากากอนามัย
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และสามารถ
ป้องกันโรค 

ส านักปลดั 

8 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย(ค่าจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์
ฉุกเฉิน) 

เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เผชิญเหตุ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย 452,600 
 

452,600 
 

452,600 
 

452,600 
 

452,600 
 

บริการตลอด24
ชม. 

มีทีมกู้ชีพกู้ภัย ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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
เดือน 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 

4 ศูนย์ยาเสพติดต าบล เพื่อกิจกรรมของศูนย์ ศูนย์ยาเสพติด 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 1 ศูนย์ บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 

2566 2567 2568 2569 2570 
5 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 

6 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 

7 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 

8 โครงการผู้สูงอายไุทย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้สูงอายุเกีย่วกับวัน
สูงอายุไทย 

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 
คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ตัวเอง 

ส านัก
ปลัด 

9 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 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 

เพือ่ลดปัญหายาเสพติด, 
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 

 
107 

 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 โครงการจัดงานลอย
กระทง 

เสริมประเพณีท้องถิ่น
ลอยกระทง 

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

ส านักปลัด 

12 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 

13 โครงการจัดงานสลากภัต รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

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

ส านักปลัด 

14 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 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 

5 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรมต้อง
มาจาก 3 ส่วน 
อบต.,ชุมชน
,พม. 

สามรถด าเนิน
กิจกรรมกองทุนได ้

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.7 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงา
น 

รบัผดิช
อบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครเครือข่าย
ช่วยเหลือจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครือข่ายในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ดูแล
การจราจร 

อาสาสมัครในต าบล 
จ านวน 90 คน 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลงมีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
จากยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วมอบรบ
จ านวน 100 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 

เป็นต าบลปลอด
ยาเสพตดิ 

ส านัก
ปลัด 

3 โครงการอบรมกฎหมาย
จราจร 

ให้ความรู้เรืองกฎหมาย
จราจร 

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

ประชาชนได้รับ
ความรู้กฎหมาย
จราจร 

ส านัก
ปลัด 

4 โครงการจัดฝึกอบรม อป
พร. และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

อปพร.ต าบลหนอง
หล่ม 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ฝึกอบรม
ครบตาม
จ านวน 

มีความพร้อม
เผชิญเหตุ 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2567) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.7 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันภัย
พิบัติการฝึกซ้อมเสมือนจริง 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ทีมกู้ภัย, อปพร. 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปีละครั้ง มีความพร้อม
เผชิญเหต ุ

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ศูนย์บริการประชาชน
หมู่ 8 บ้านง้าวพิชยั 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปีละ 2 ครั้ง สามมารถ
บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
อบต.ให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพฯลฯ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้แก่จติ
อาสาภัยพิบตัิของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม
จ านวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผูเ้ข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ผู้เข้ารว่มการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
ได้อย่างถูกตอ้ง
รวดเร็วเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
เดี่ยวกนั 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

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

4 โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยต าบลหนองหลม่ 

เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ
ในหลักคิดและการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs การมี
ส่วนร่วม อาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

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

120,000 300,000 300,000 300,000     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. 2566 – 2570 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ ข้อ 7 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 5 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง – การบรหิาร 
5.2แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 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 
 

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 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. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 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 

 
 

 
 

 
 

118 
 



แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่  3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

อ าเภอห้างฉัตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภา

พการ
บริหารงาน 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือของประชาชน 

ประสานและช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า กฎหมาย 

เทศบาลปงยางคก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โครงการ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด ส่งเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาด อ าเภอห้างฉัตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การ
บริหารงาน 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 

120 
 
 
 



 
 

แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 3 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดล าปาง 
 

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

ประมาณ 33,030 
ตัน 
 

120,000 
 

120,000 
 

 

120,000 120,000 120,000 ตัน สามารถขยะ
จากต าบล
หนองหล่มไป
คัดแยกรวม
ของ อบจ. 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
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แบบ ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสนับสนุนรัฐพิธี 
งานพิธี 

เพ่ือจัดงานรัฐพิธี อ าเภอห้างฉัตร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

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 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

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 02/1 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 
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แบบ ผ 02/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู ่
3 บ้านหลิ่งก้าน 
(พระธาตุสันกู่ค าเช่ือมบ้านหนอง
หล่ม) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

 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 4 เมตร  
ยาว  1,200  เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,800  ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร 

2,255,000               มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ป่าไคร้ใต้ เช่ือมบ้านสถาน ี

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,325  เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 1,000,000    มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าปาง 
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แบบ ผ 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

๑.เพื่อให้ป้องกันตลิ่งผัง 
๒.เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนบ้านล้อง – บ้านหัว
ทุ่ง  
 

โดยการขุดลอกล าน้ าแม่
ไฟร ข้อมูลพิกัด  
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
540601 mE   
2030158 mN    
จุดสิ้นสุดโครงการ 
544145 mE 2027326 
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 

600,000 600,000 600,000 600,000 300,0000 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 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
จุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุ
บ่อยๆ 
 

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

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

๑สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
๒   เพื่ อป้ อ งกั 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     ได้ฝายมาตรฐาน. 1. เพื่อให้ราษฎรได้
กักเก็บน ้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอใน
การเกษตร 
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน ้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

จังหวัด
ล าปาง 
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แบบ ผ 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างเมรุประจ า
หมู่บ้าน พร้อมเทลานบ้าน
หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
กิจกรรมฌาปณกิจศพ 

ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร  ยาว 12,00 
เมตร   

   1,700,000  โครงการ ใช้กิจกรรม
งานศพ 

อบจ.ล าปาง 

9 โครงการขยายถนน คสล. 
บ้านป่าไคร้ใต้ บ้านหนอง
น้อย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 1.00 ม  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

  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     ประปา
ขนาดกลาง 

ระบบ
ประปา
ขนาดกลาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการขยายระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน
ล้อง 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปา 

ระยะทาง 10,000 
เมตร 
 

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

ล้าเหมือง
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นหนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง   6  
เมตร  ยาว    35  
เมตร   

 4,550,000    1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 

14 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นหลิ่งก้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง       
เมตร  ยาว    23  
เมตร   

   2,000,000  1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
บริเวณบา้นล้อง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

ขนาดกวา้ง   6  
เมตร  ยาว    35  
เมตร   

4,550,000     1 แห่ง การสญัจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
ล าปาง 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
(สนามฟุตซอล)  
 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก้าลังกายต้านภัยยา
เสพติด 

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

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

สนามฟุต
ซอลเพื่อ
ต้านยาเสพ
ติด 

กองช่าง 

17 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก เส้นทางป่าช้าบ้าน
ล้องเชื่อมต่อบ้านหนองน้อย
บ้านหลิ่งก้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

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

   970,000  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 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 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการเสรมิผิวถนน แอส
ฟัลท์ติก เส้นทางบ้านป่า
ไคร-้บ้านสถานี(หลังป่าช้าถึง
ทางรถไฟหลังวัดสถาน ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

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

 1,355,000    มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

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

เพื่อให้มีแสงสว่าง จุดท่ี 1และจุดท่ี 2
ระยะทาง 6,377 ม. 
 

 
 

 

2,304,000 
 

 

 
 

 
 

 มีแสงสว่างตาม
มาตรฐานความ
ส่องสว่าง 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 อบจ. 
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แบบ ผ 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านปา่ไคร ้  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

22 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านล้อง     300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

23 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหลิ่งก้าน   300,000   1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

24 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านแม่ยิ่ง  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 

25 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหนองหล่ม  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า กองทุน
พลังงาน
ทดแทน 
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  แบบ ผ 02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหนองขาม  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

27 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านหัวทุ่ง  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

28 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านง้าวพิชัย   300,000   1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

29 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ลดค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปา 

บ้านป่าไครเ้หนือ  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

30 โครงการอาคารส านักงาน 
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ที่ท าการ อบต.
หนองหล่ม 

    300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุพลังงาน
ทดแทน 

31 โครงการสูบน้ าโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านล้อง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า บ้านล้อง     300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า 

กองทุพลังงาน
ทดแทน 
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แบบ ผ 02/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

32 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านป่าไคร ้ 300,000     1 แหง่ ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

33 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านล้อง  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

34 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหลิ่งก้าน   300,000   1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

35 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 4 

เพือ่ให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านแม่ยิ่ง     300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

36 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหนองหล่ม     300,000 1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 
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แบบ ผ 02/2 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหนองขาม   300,000   1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

38 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านหัวทุ่ง  300,000    1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

39 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านง้าวพิชัย    300,000  1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 

40 โครงการบาดาลเพื่อ
การเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรลดค่าไฟฟ้า 

บ้านป่าไครเ้หนือ 300,000     1 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองทุนพลังงาน
ทดแทน 
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แบบ ผ 02/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเรียบล าห้วยแม่ไพร 
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่3  จุดเริ่มต้น
บ ริ เ ว ณ ป ร ะ ป า ห มู่ บ้ า น  – 
บ้านเลขที่                              
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาว  575ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 2300 ตร.ม. 
(รายละเอียดตาม
ปริมาณและแบบแปลน
ที่ก าหนด)   

- - - 1,380,000 - มีเส้นทางที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงา
น 

รบัผดิชอ
บ 

2566 2567 2568 2569 2570 
42 โครงการ่อสร้างอาคารป้องกัน

ตลิง่  บริเวณพระธาตุแม่ยิ่ง หมู่๔ 
บ้ านแม่ยิ่ ง  ต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน 

ความสูง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ก าหนด) 

- - - ๑,๙๕๐,๐๐๐  ผนังกั้นน้ า แก้ไขปัญหาตลิ่ง
พัง การพังทลาย
ของที่ดินท าให้
ล าน้ าตื้นเขิน 

อบจ 

43 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน
ตลิ่ง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒ – ๑๔ 
ม.๕ บ้านหนองหล่ม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่ง ความสูง ๔.๐๐ -
๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก าหนด 

- - -  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ผนังกั้นน้ า แก้ไขปัญหาตลิ่ง
พัง การพังทลาย
ของที่ดินท าให้
ล าน้ าตื้นเขิน 

อบจ 

44 
 
 

โครงการก่อสร้างผนั้ งกันตลิ่ ง
เรียบล าห้วยแม่ไพร  บ้านหัวทุ่ง 
หมู่บริเวณสะพานข้ามบ้านก านัน
น้อย – ท านบกั้นน้ า        
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน 

ขนาดกวา้ง4.00 ม.                                  
ความยาว 225 ม. 
(รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ก าหนด)  บริเวณ
สะพานข้ามบ้านก านันน้อย – 
ท านบกั้นน้ า        

- - -  3,400,000 ผนังกั้นน้ า แก้ไขปัญหาตลิ่ง
พัง การพังทลาย
ของที่ดินท าให้
ล าน้ าตื้นเขิน 

อบจ 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล .  
บริเวณสายทางเข้าพื นที่เกษตร 
บ้านล้อง– หลิ่งก้าน  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑ ,๕๒๓.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๗,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับ อปท. กรม
ทางหลวงชนบท) 
พิ กั ด ส า ย ท า ง เ ริ่ ม ต้ น 
๕๔๐๙๒๔ ม. ตะวันออก , 
๒๐๒๙๖๓๗ ม. เหนือ ถึง
พิกัดสิ นสุด ๕๔๒๑๓๘ ม. 
ตะวันออก , ๒๐๒๙๐๓๗ 
ม. เหนือ 

- - - ๔,๒๖๔,๐๐๐  - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

อบจ. 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติก
คอน กรีต สายทางเข้าหลักหมู่บ้าน หมู่
๕ บ้านหนองหล่ม ต้าบลหนองหล่ม 
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร พร้อมไหล่ทาง ขนาด
กว้าง ๐ .๔๐ เมตร (๒ ข้าง) 
ยาว  ๖๕๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๘ เมตร พื นที่๓,๑๔๔.๐๐ 
ตารางเมตร และขยายทาง
เชื่อมพื นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๗๗ 
ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
หรื อ พื นที่ ร ว ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 
๓,๒๒๙.๐๐ ตารางเมตร(ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส้าหรับ 
อปท. กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ ๙๗๕,๙๐๐ บาท 
พิกัดสายทางเริ่มต้น ๕๔๒๙๕๗ 
ม. ตะวันออก , ๒๐๒๖๔๓๗ ม. 
เหนือ ถึงพิกัดสายทางสิ นสุด 
๕๔๓๐๘๔ ม. ตะวันออก , 
๒๐๒๗๐๕๐ ม. เหนือ 

- - - 975,5๐๐  - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

อบจ. 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลียม 
คสล. ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร 
ยาว  5เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ส ถ า น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง 
บริเวณสายทางเข้าพื นที่เกษตร 
(ห้วยเหมืองเลียบนาลุงเท่ียง) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวก น้ าไหลผ่านได้
สะดวก 

 ข น า ด ก ว้ า ง  3 . ๐ ๐ 
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - 500,000 มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

อบจ. 
กรมส่งเสริมฯ 

48 โครงการก่อสร้างเมรุพร้อมศาลา
อ เ น ก ป ระ ส ง ค์ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี      
บ้านป่าไคร้ ต้าบลหนองหล่ม 
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมงานศพ
ตามประเพณี บ้านป่าไคร้ 
และบ้านป่าไครเ้หนือ  

ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร 
ยาว 6 เมตร และขนาด 
4.00 ม. ยาว 15 ม. 

3,000,000 - - - - โครงการ ใช้ในกิจกรรม
เผาศพ 

อบจ. 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู ่2 บ้านล้อง (เลียบล าห้วยแม่
ไพรเข้าพื้นทีก่ารเกษตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
570.00 เมตร หนา 0.15 ซม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,280 ตร.ม.  (เลียบล าห้วยแม่
ไพรเข้าพ้ืนที่การเกษตร) 
พิกัดเริ่มต้น 540601.90 ม. 
ตะวันออก, 2029951.72 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540357.64 ม. 
ตะวันออก, 2029767.86 ม. 
เหนือ 

1,465,700 - - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่ 2 บ้านล้อง (สายกลาง) 

 ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม ยาว 410 ม.(สายกลาง) 
พิกัดเริ่มตน้ 541067.58 ม. 
ตะวันออก, 2030006.45 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540905.65 
ม. ตะวนัออก, 2029631.75 ม. 
เหนือ 
 

- - - 1,250,000 -    
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่ 2 บ้านล้อง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังถนน
บ้านเรือนราษฎร 

ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม ยาว 240 ม. 
พร้อมรื้อถอนและซ่อมแซม
ถนน คสล. พืน้ที่ 240 ตร.ม. 
(บ้านลุ่ม) 
พิกัดเริ่มตน้ 540661.87 ม. 
ตะวันออก, 2029544.00 ม. 
เหนือ 
พิกัดสิ้นสดุ(1) 540623.48 ม. 
ตะวันออก, 2029444.29 ม. 
เหนือ 
พิกัดสิ้นสดุ(2) 540734.52 ม. 
ตะวันออก, 2029418.96 ม. 
เหนือ 

- - - - 950,000 ทางระบายน ้า
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมถนน
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านแม่ย่ิง (สายทางบ้านวุฒิชัย) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร 
หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,680 ตร.ม.  (สายทางบ้านวุฒิชัย)
พิกัดเริม่ต้น 543145.86 ม. ตะวันออก, 
2029201.51 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543435.11 ม. ตะวันออก, 2029791.04 
ม. เหนือ 

- 1,722,000 - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านแม่ย่ิง (สายทางสวนลุงแก้ว-
ทองใบ) 
 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร 
หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,960 ตร.ม. พร้อมเสรมิผิวทางหิน
คลุก  (สายทางสวนลงุแก้ว-ทองใบ)พิกัด
เริ่มต้น 543679.16 ม. ตะวันออก, 
2028520.53 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543618.18 ม. ตะวันออก, 2029107.22 
ม. เหนือ 

- - 2,240,000 - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

54 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าล าเหมือง คสล. 
บ้านหมู่ 3 หลิ่งก้าน (หลังโรงสีทวน-คลอง
ชลประทาน)  
 

 ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 1.20 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
254 เมตร (หลังโรงสีทวน-คลอง
ชลประทาน)  
พิกัดเริ่มต้น 542039.41 ม. 
ตะวันออก, 2027902.53 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 542106.43 ม. 
ตะวันออก, 2027655.00 ม. เหนือ 

- 1,800,000 - - - ล าเหมือง 1 สาย ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
สูง 1.20 ม. หนา 0.15 
ม. 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางพระธาตุแม่ยิ่ง – สะพานหมู7่) 
พิกัดเริ่มต้น 543528.06 ม. ตะวันออก, 
2028491.07 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
544549.49 ม. ตะวันออก, 2027613.05 
ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,520 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 
ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. (สายทางพระธาตุแม่ย่ิง – 
สะพานหมู7่) 
พิกัดเริ่มต้น 543528.06 ม. 
ตะวันออก, 2028491.07 ม. 
เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 544549.49 ม. 
ตะวันออก, 2027613.05 ม. 
เหนือ 

- 3,980,000 - - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางสวนตาแสง) 
พิกัดเริ่มต้น 543937.13 ม. ตะวันออก, 
2028752.11 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 
543869.42 ม. ตะวันออก, 2029155.18 
ม. เหนือ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 
เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. (สายทาง
สวนตาแสง) 
พิกัดเริ่มต้น 543937.13 ม. 
ตะวันออก, 2028752.11 ม. เหนือ, 
พิกัดสิ้นสุด 543869.42 ม. 
ตะวันออก, 2029155.18 ม. เหนือ 

- - 1,078,560 - - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น สันฝายสูง 
1.50 ม. ขนาดกว้าง 23.00 เมตร       
(ฝายทุ่งแพะ) 
พิกัด 543522.04 ม. ตะวันออก, 
2029290.94 ม. เหนือ 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 1.50 ม. ขนาดกว้าง 
23.00 เมตร (ฝายทุ่งแพะ) 
พิกัด 543522.04 ม. ตะวันออก, 
2029290.94 ม. เหนือ 
 

- 1,400,000 - - - 1 แห่ง มีน้ าใช้
การเกษตร
ตลอดป ี

กรมส่งเสริมฯ 

58 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง (พื้นที่
การเกษตร  หมู่6 บ้านหนองขาม) 
 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง (พื้นที่
การเกษตร  หมู6่ บ้านหนองขาม) 
 

490,000 - - - - 1 สาย มีน้ าใช้
การเกษตร
ตลอดป ี

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ 02/2 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่ 1 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สถานที่
ก่อสร้างถนนเข้าพื นที่เกษตร หมู่๔ 
บ้านแม่ยิ่ งพิกัดสายทางเริ่มต้น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๓ ๓  ม .  ต ะ วั น อ อ ก  , 
๒๐๒๘๑๒๙ ม. เหนือพิกัดสายทาง
สิ นสุด ๕๔๓๒๘๒ ม. ตะวันออก , 
๒๐๒๘๓๘๑ ม. เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๐๑.๐๐ ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
ส้าหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) 

- - - - ๔๔๘,๐๐๐ มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่๔ บ้านแม่ย่ิง พิกัดสายทางเริ่มต้น 
๕ ๔ ๓ ๑ ๒ ๓  ม .  ต ะ วั น อ อ ก  , 
๒๐๒๘๙๕๒ ม. เหนือ ถึงพิกัดสิ้นสุด 
๕ ๔ ๓ ๓ ๗ ๐  ม .  ต ะ วั น อ อ ก  , 
๒๐๒๙๐๑๖ ม. เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท)  

- - - ๕๙๓,๐๐๐ - มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การสญัจร
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
152 

 
 



 
แบบ ผ.03 

บัญชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569  
2570 

1 รักษาความสงบภายใน ครภุัณฑ์ เกษตร ใช้ดับเพลิง เครื่องพ่นยา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ โรงงาน ใช้ตัดกิ่งไม้ เล่ือยยนต์ 8,000 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 21,500 ส านักปลัด 
    รับแขก โต๊ะรับแขก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
    ท างาน โต๊ะท างาน  2 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
    ท าความเย็น พัดลม 10,000 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 15,000 ส านักปลัด 
    ถังเก็บน  า ถังเก็บน  า 10,000 10,000 10,000 10,000  ส านักปลัด 
    เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ โต๊ะท างาน 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 
    เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ โต๊ะประชุม  จ านวน 20 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
   ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง 15,000 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 านัก

ปลัด 
   งานบ้านงานครัว เครื่องท าน  าเย็น เครื่องท าน  าเย็น 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
   คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสาร คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลัด + คลัง 
4 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 
เพื่อใช้ส ำหรับงำน
ของ ศูนย์พัฒนำ โต๊ะแสตนเลส ส ำหรับ ศพด. 

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

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์นั่ง รถยนต์นั่ง 800,000 800,000 800,000 800,000  ส านักปลัด 

    บรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ    2,500,000  ส่วนโยธา 
   ส ารวจ เครื่องเจาะส ารวจ เครื่องเจาะส ารวจ    20,000  ส่วนโยธา 
   คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสาร คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 25,000 25,000 25,000 25,000  ส่วนโยธา 

รวม 1,452,000 1,452,000 1,452,000 3,918,500 223,500  
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แบบ ผ 03 

 
บัญชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569  
2570 

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/พร้อมเก้าอี  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

เก้าอี  
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 นิ ว 30,000 30,000 30,000 30,000  ส านักปลัด 
   งานบ้านงานครัว เครื่องท าน  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 
   สนาม 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 + คลัง 
   งานเกษตร สูบน  าป้องกันภยั เครื่องสูบน  า 100,000 100,000 100,000 100,000  ส านักปลัด 

รวม 597,900 597,900 597,900 597,900   
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แบบ ผ 03 
 

บัญชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหล่ม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2560 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ใช้ติดต่อ
ราชการ 

ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม
ร ะบ บ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท์ 8 
เครื่อง 

 50,000 50,000 50,000  ส านักปลัด 

   คอมพิวเตอร์ ยกเลิกส าเนา
บัตรประชาชน 

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)จ านวน
5 เครื่อง 

 3,500 3,500 3,500  ส านักปลัด 

 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือสุขภาพ
อนามัยของเด็ก
เล็ก 

เครื่องปรับอากาศ 
3 เครื่อง 

  77,700 77,700  ส านักปลัด 

 บริหารทั่วไปเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือปริ นงาน เครื่องปริ นเตอร์   23,000 23,000  กองช่าง 

รวม  53,500 152,000 152,000   
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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 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13     และจะ
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

 
2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ นอกจากจะอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ13  และด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) นอกจากนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามากรอบ แนวคิด และเครื่องมือ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 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 ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซึ่ งมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 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 
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