
แบบ ผ.๐๒

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 1,252,561 14 1,250,000 14 1,250,000 14 1,250,000 14 1,250,000 70 6,252,561

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 137 10,954,100 137 58,299,630 137 58,299,630 137 58,299,630 125 58,299,630 673 244,152,620

รวม 151 12,206,661 151 59,549,630 151 59,549,630 151 59,549,630 139 59,549,630 743 250,405,181

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20 960,000 20 960,000 20 960,000 20 960,000 20 960,000 80 3,840,000

รวม 20 960,000 20 960,000 20 960,000 20 960,000 20 960,000 100 4,800,000

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 500,000 8 500,000 8 800,000 8 800,000 8 800,000 32 2,600,000

3.2 แผนงานการศึกษา 46 5,063,000 46 5,186,730 46 5,756,730 46 5,656,730 46 5,656,730 230 27,319,920

3.3 แผนงานสาธารณสุข 25 1,880,000 25 1,880,000 25 1,930,000 25 1,930,000 25 1,930,000 125 9,550,000

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 38 1,535,000 38 1,535,000 39 1,445,000 39 1,445,000 39 1,445,000 193 7,405,000
3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 20 1,245,000 20 1,245,000 20 1,245,000 20 1,245,000 20 1,245,000 100 6,225,000

3.6 อุตสาหกรรมและการโยธา 7 400,000 7 400,000 7 400,000 7 400,000 7 400,000 28 2,000,000

3.7 แผนงานงบกลาง 7 12,470,000 7 12,470,000 7 12,445,000 7 12,445,000 7 12,445,000 35 62,275,000

รวม 151 23,093,000 151 23,216,730 152 24,021,730 152 23,921,730 152 23,921,730 743 117,374,920

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2565
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แบบ ผ.๐๒

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

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

ป 2565

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 25 1,640,000 25 1,640,000 25 1,530,000 25 1,530,000 25 1,530,000 125 7,870,000

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 23 1,450,000 22 1,450,000 22 1,450,000 22 1,450,000 22 1,500,000 111 7,300,000

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 14 3,300,000 14 3,300,000 14 8,300,000 14 8,300,000 14 8,300,000 70 31,500,000

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46 300,000 46 300,000 45 300,000 45 300,000 45 4,500,000 227 1,200,000

4.5 แผนงานการเกษตร 42 2,880,000 46 3,000,000 46 3,000,000 46 3,000,000 46 3,000,000 226 11,880,000

รวม 150 9,570,000 153 9,690,000 152 14,580,000 152 14,580,000 152 18,830,000 759 59,750,000

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 1,220,000 16 1,220,000 15 1,220,000 15 1,220,000 15 1,220,000 77 4,880,000

รวม 16 1,220,000 16 1,220,000 15 1,220,000 15 1,220,000 15 1,220,000 77 4,880,000

รวมทั้งสิ้น 472 45,829,661 475 94,636,360 490 100,331,360 490 100,231,360 478 104,481,360 2,515 437,210,101

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

อุบัติเหตุบนถนน
สายหลักลดลง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

1 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 
จากบานแมฮวก
ไปเหลาเกาสีหมูที่
 1 บานเขาซอน

1 แหง/ป เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตรและมี
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น

เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตรไป
ถึงทุงซี่ลี่ บานแม
ฮวก หมู 3

1 แหง/ป เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตรและมี
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น

กองชาง

2 ติดตั้งไฟสัญญาณ
กระพริบ

เพ่ือใหรถที่ผาน
ไปมาไดเห็น
ไฟสัญญาณ และ
ปองกันอุบัติเหตุ

บริเวณโคง
อันตรายและทาง
แยกจุดเสี่ยง
อันตรายในถนน
สายหลัก

1 แหง/ป

กองชาง3 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ

เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนใน
เวลากลางคนื

ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ถนน
สายไหลหิน-บาน
ก่ิว หมู 5

1 แหง/ป ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนนมากขึ้น

กองชาง

การเดินทางสะดวก 
มีความปลอดภัย

กองชาง

5 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา

เลียบลําน้ําแมยาว

ฝงทุงเตียม และทุง

หัวขัวหมู 6

1 แหง/ป เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตรและมี
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น

เพ่ือความสวาง
และมีความ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคนื

หมูที่ 1 - 6 6 หมู/ป การเดินทางสะดวก 
มีความปลอดภัย

กองชาง

6 ขยายเขตไฟฟา
เลียบลําน้ําแมยาว

เพ่ือการเดินทาง
ที่ปลอดภัยใน
เวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟา

เลียบลําน้ําแมยาว

จากวัดใหมฯ ถึง

บานสันติสุข  หมู 6

1 แหง/ป

กองชาง7 ซอมแซมไฟก่ิงก่ิง
ภายในหมูบาน
ในตําบลไหลหิน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

8 เพ่ิมและขยายเขต
ไฟก่ิงทั้งหมูบาน 
 6 หมูบาน

เพ่ือความสวาง
และมีความ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคนื

จุดที่ยังไมมีไฟกิ่ง
 หมูที่ 1 - 6

6 หมู/ป การเดินทางสะดวก 
มีความปลอดภัย

กองชาง

9 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตรทั้ง
  6 หมูบาน

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการทํา
การเกษตร

หมูที่ 1 - 6

10 ขยายเขตไฟฟา
เขาสูครัวเรือน

เพ่ือใหทุก
ครัวเรือนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือนในตําบล

หมูที่ 1 - 6 6 

ครัวเรือน/ป

2 จุด/ป เกษตรกรมีไฟฟาใช
ทําการเกษตรอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

11 เพ่ือใหทุก
ครัวเรือนมีไฟฟา
ใชครบทุก
ครัวเรือนในตําบล

6 

ครัวเรือน/ป
ขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงตาม
ถนนระหวาง
หมูบานระหวาง
ตําบล

หมูที่ 1 - 6

การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
สะดวกขึ้น

การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
สะดวกขึ้น

กองชาง

กองชาง
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

14 โครงการ 1,252,561 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

กองชาง

รวม

14 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร
บานมะกอก -นา
บัว หมูท่ี 4

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการทํา
การเกษตร

หมูที่ 4 2 จุด/ป เกษตรกรมีไฟฟาใช
ทําการเกษตรอยาง
ทั่วถึง

2 จุด/ป การเดินทางสะดวก 
มีความปลอดภัย

กองชาง13 เพ่ิมและขยายเขต
ไฟก่ิงหนาวัดปา
ไชยมงคล หมูที่ 6

เพ่ือความสวาง
และมีความ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคนื

จุดที่ยังไมมีไฟกิ่ง
 หนาวัดปาไชย
มงคล

12 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร
บานก่ิว หมูที่ 5

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการทํา
การเกษตร

หมูที่ 5 2 จุด/ป เกษตรกรมีไฟฟาใช
ทําการเกษตรอยาง
ทั่วถึง

กองชาง
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

94-97

98



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
157,600 157,600 157,600 157,600 157,600

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

1 กอสรางถนน  

คสล.บริเวณซอย

บุญรักษาบาน

ไหลหิน          

หมู 2

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

3 ซอมแซมฝาย
เตาปูนบาน
ไหลหิน หมู 2

เพ่ือการเดินทาง
สัญจรไปมาที่
สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน

บริเวณซอยบุญ
รักษา บานไหลหิน
หมู 2

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

2 กอสรางถนน 
คสล.บริเวณ
ซอยทรัพยสิน
สมบูรณบาน
ไหลหิน หมู 2

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

บริเวณซอย
ทรัพยสินสมบูรณ
บานไหลหิน หมู 2

1 แหง/ปเพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

บริเวณฝายเตาปูน
บานไหลหิน หมู 2

น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

56



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

บริเวณรองปูสาม 
บานไหลหิน
ตะวันตก หมู 6

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 ขุดลอกลําหวย
แมเหิน ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหลําหวยไมตื้น

เขินรองรับน้ําไวใช

ประโยชนทางดาน

การเกษตร

บริเวณลําหวย    
แมเหิน  ตําบลไหล
หิน

1 แหง/ป

น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีน้ําไว
ใชประโยชนดาน
การเกษตร

กองชาง

วางทอระบายน้ํา

 บานไหลหิน

ตะวันตก หมู 6 

บริเวณถนนหนา

วัดไชยมงคล

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

วางทอระบาย
บริเวณหนาวัดไชย
มงคล บานไหลหิน
ตะวันตก หมู 6

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

วางทอระบายน้ํา

บานไหลหิน 

ตะวันตก หมู6

บริเวณรองปูสาม

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

1 แหง/ป

กองชาง

5

6
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

7 วางทอระบาย
น้ําบริเวณบาน
นายประสิทธ 
นํานนท บาน
ไหลหิน หมู 2

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

บริเวณบานนาย
ประสิทธ นํานนท 
บานไหลหิน หมู 2

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

8 ขุดลอกลําหวย
รองปูสาม 
ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหลําเหมืองไม

ตื้นเขินรองรับน้ําไว

ใชประโยชน

ทางดานการเกษตร

บริเวณลําหวยรอง
ปูสาม          
ตําบลไหลหิน

1 แหง/ป ประชาชนมีน้ําไว
ใชประโยชนดาน
การเกษตร

9 ซอมแซมฝายกั้น

น้ําบริเวณบาน

นายผัดทุงซิลี้ 

บานมะกอก-นา

บัว หมู 4

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขัง

บริเวณบานนายผัด
ทุงซิลี้ บานมะกอก-
นาบัว    หมู 4

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

กองชาง

58



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2,000,000 200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

ปรับปรุงแกไขทอ

ระบายน้ําเหมือง

หนองถี่ดงปูมอม 

บริเวณถนนสาย

บานแมฮวก หมู 

3-บานมะกอก

นาบัว หมู 4

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขัง

บริเวณถนนสาย
บานแมฮวก       
หมู 3 -บานมะกอก
นาบัว หมู 4

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

11 กอสรางพนัง

ปองกันตลิ่งพัง 

สถานที่ใกลทุงดง

บานมะกอก-นา

บัว หมู 4

เพ่ือปองกันการกัด

เซาะหนาดิน การ

พังทะลายของพ้ืนที่

ลาดชัน/เสริมผิว

ทางจราจร

บริเวณใกลทุงดง
บานมะกอก-นาบัว 
หมู 4

12 ขุดลอกลําเหมือง

ทุงเตียม บาน

ไหลหิน    หมู 2

เพ่ือใหลําเหมืองไม

ตื้นเขินรองรับน้ําไว

ใชประโยชน

ทางดานการเกษตร

บริเวณลําเหมืองทุง
เตียม บานไหลหิน 
หมู 2

10

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

1 แหง/ป ประชาชนมีน้ําไว
ใชประโยชนดาน
การเกษตร

กองชาง

59



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

796,000 796,000 796,000 796,000 796,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง13 กอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟสติกคอนกรีต 

ลป.ท.40-016 

ถนนชวงวัด

มะกอก ลําแมน้ํา

ยาวบานมะกอก-

นาบัว หมู 4

เพ่ือการเดินทาง
สัญจรไปมาที่
สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน

ถนนชวงวัด
มะกอก-ลําน้ํายาว
บานมะกอก-นาบัว 
หมู 4

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ประหยัด เวลาใน
การเดินทางมากขึ้น

14 ขุดลอกลําหวย

แมฮวก บริเวณ

หลังสํานักสงฆ

แพะเขาซอน บาน

เขาซอน   หมู 1

เพ่ือใหลําหวยไมตื้น

เขินรองรับน้ําไวใช

ประโยชนทางดาน

การเกษตร

บริเวณหลังสํานัก
สงฆบานแพะเขา
ซอน หมูท่ี 1

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

60



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

วางทอระบายน้ํา
ถนนบานผูใหญ
ไพโรจน ระหวาง
หนาวัด-บานผูใหญ
ไฟโรจน บานกิ่ว หมู
 5

กองชาง15 วางทอระบาย
น้ํา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง16 ซอมแซมถนน 
คสล.

เพ่ือใหถนนใช
การไดดี ไมเปน
หลุมเปนบอ

ซอมแซมถนนซอย
หนาบานนายมนู  นิ
วาโต หมู 6

1 แหง/ป

17 วางทอระบาย
น้ํา

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนน

วางทอระบายน้ํา
ซอยบานนาน
อานนท  ปนแกว 
หมู 6

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

61



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

เพ่ือใหการ
ระบายน้ําไดดีขึ้น

ปรับปรุงแกไขทอ
ระบายน้ําหนาบาน
นายสามารถ  
เกษณา หมู 6

1 แหง/ป การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

18 ซอมแซมถนน เพ่ือใหถนนใช
การไดดี ไมเปน
หลุมเปนบอ

ซอมแซมถนนหนา
วัดใหมฯ – บาน
นายทอง วรรณมณี 
   หมู6

1 แหง/ป

กองชาง

20 ซอมแซมถนน 
คสล.

เพ่ือใหถนนใช
การไดดี ไมเปน
หลุมเปนบอ

ซอมแซมถนน 
คสล.ซอยบานนาย
สม  มัทการ หมู 6

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

19 ปรับปรุงแกไข
ทอระบายน้ํา

21 วางทอระบาย
น้ํา

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังถนนและ
บริเวณตลาดสด

วางทอระบายน้ํา
ถนนสายหนาตลาด
สด หมู 6

1 แหง/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย

กองชาง

62



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

มากขึ้น

เพ่ือเปนทางขาม
ไปสูพ้ืนที่
การเกษตรของ
เกษตรกร

กอสรางสะพานขาม
รองปูสาม ตรงท่ีนา
นายสามารถ  เมธา
หมู 6

2 สาย/ป ระบบเศรษฐกิจใน
ตําบล/หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

22 กอสรางถนน
แอสฟลสติก

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหใชการไดดีกวา
เดิม

กอสรางถนนแอส
ฟลสติกซอยบาน
นายสวิง  ภักตราหมู
 6

1 แหง/ป

กองชาง

1 แหง/ป เกษตรกรมีทาง
ขามไปทํา
การเกษตรและขน
ถายผลผลิต
การเกษตร

กองชาง

24 ปรับปรุง/
ซอมแซมแอส
ฟลสติกใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือปรับปรุง
ถนนใหใชการได
ดีขึ้น

ถนนแอสฟลสติกใน
พ้ืนที่ตําบลไหลหิน 
6 หมูบาน

23 กอสรางสะพาน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ระบบเศรษฐกิจใน
ตําบล/หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

กองชาง

25 กอสรางถนน
คอนกรีตใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือเปนเสนทาง
ในการเชื่อมตอ
ระหวางตําบล 
อําเภอ ในดาน
การคา 
การเกษตร และ

ถนนคอนกรีตใน
พ้ืนที่ตําบลไหลหิน 
6 หมูบาน

2 สาย/ป ระบบเศรษฐกิจใน
ตําบล/หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

เพ่ือเปนถนนเขา
สูพื้นที่การเกษตร

ถนนลูกรังในพ้ืนที่
ตําบลไหลหิน 6 
หมูบาน

2 สาย/ป ระบบเศรษฐกิจใน
ตําบล/หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

กองชาง

26 ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน
คอนกรีตใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือปรับปรุง
ถนนใหใชการได
ดีขึ้น

ถนนคอนกรีตใน
พ้ืนที่ตําบลไหลหิน 
6 หมูบาน

2 สาย/ป

กองชาง

28 ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน
ลูกรังในพ้ืนที่

เพ่ือปรับปรุง
ถนนใหใชการได
ดีขึ้น

ถนนลูกรังในพ้ืนที่
ตําบลไหลหิน 6 
หมูบาน

2 สาย/ป ระบบเศรษฐกิจใน
ตําบล/หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

กองชาง

27 กอสรางถนน
ลูกรังในพ้ืนที่
ตําบลไหลหิน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตําบลไหลหิน

น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย

กองชาง

29 กอสราง/วาง
ทอระบายน้ํา
ในพ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือการระบาย
น้ําที่ทวมขังถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

บริเวณถนนที่น้ํา
ทวมขังที่ยังไมได
วางทอระบายน้ํา 
จํานวน 6 หมูบาน

2 แหง/ป น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย

เพ่ือการระบาย
น้ําที่ทวมขังถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

บริเวณถนนที่น้ํา
ทวมขังที่ยังไมมีราง
ระบายน้ํา 6 หมูบาน

2 แหง/ป น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย

กองชาง

30 ปรับปรุง/
ซอมแซมทอ
ระบายน้ําใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือการระบาย
น้ําที่ทวมขังถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

บริเวณถนนและทอ
ระบายน้ําที่อุดตัน 6
 หมูบาน

2 แหง/ป

กองชาง31 กอสรางราง
ระบายน้ําใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

32 ปรับปรุง/
ซอมแซมราง
ระบายน้ําใน
พ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือการระบาย
น้ําที่ทวมขังถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

บริเวณรางระบาย
น้ําที่น้ําไหลไม
สะดวก 6 หมูบาน

2 แหง/ป น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย

กองชาง

1 สาย/ป ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง33 กอสรางถนน 
คสล.

เพ่ือการเดินทาง
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน คสล. ซ บาน 
อ.ธงชัยแผนคํา ก. 
4 ม. ย. 29. ม.

34 กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน

เพ่ือแกไขปญหา
น้ําประปาไม
เพียงพอตอ
ความตองการ

กอสรางระบบ
ประปาหมูบานหมูที่
 6

1 แหง/ป มีน้ําประปาใชได
ครบทุกครัวเรือน

กองชาง
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

มีน้ําประปาใชได
ครบทุกครัวเรือน

กองชาง

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชอยาง
เพียงพอตอ
ความตองการ

ระบบประปา
หมูบาน        หมูที่
 1 - 6

1 แหง/ป ประชาชนมี
น้ําประปาใชทุก
ครัวเรือน

35 เปลี่ยนทอ
ประปาหมูบาน

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชอยาง
เพียงพอตอ
ความตองการ
ของประชาชน

ระบบประปา
หมูบาน         หมูที่
 1 - 6

1 แหง/ป

กองชาง

37 ขยาย/วางทอ
เมนระบบ
ประปาภูมิภาค
เขาหมูบาน 
หมูที่ 1 - 6

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชอยาง
เพียงพอตอ
ความตองการ
ของประชาชน

ระบบประปา
หมูบาน        หมูที่
 1 - 6

1 แหง/ป ประชาชนมี
น้ําประปาใชทุก
ครัวเรือน

กองชาง

36 ขยาย/กอสราง
ระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 
1 - 6
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

38 กอสรางระบบ
ประปาตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชอยาง
เพียงพอตอ
ความตองการ

กอสรางระบบ
ประปาตําบล ขนาด
ใหญ บานไหลหิน  
หมูที่ 2  จํานวน 1
 จุด

39 ปรับภูมิทัศน
เลียบแมน้ํายาว

เพ่ือพัฒนาพื้นที่
ใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนและ
ประชาชน

ปรับภูมิทัศนเลียบ
แมน้ํายาวเปน
สวนสาธารณะหมู 1

1 แหง/ป บริเวณหนากูมหา
ปาเจามีความสวย
วามและเปน
ระเบียบ

กองชาง

1 แหง/ป ประชาชนมี
น้ําประปาใชทุก
ครัวเรือน

กองชาง

1 แหง/ป ในชุมชนมีสวนสา
ธารระไวพักผาน
หยอนใจและออก
กําลังกาย

กองชาง

40 ปรับภูมิทัศน
บริเวณหนากู
มหาปาเจา  
หมูที่ 2

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหนากูมหา
ปาเจา       หมูที่ 2
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

41 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหลังสํานัก
สงฆเลียบลํา
น้ําแมฮวก หมู
ที่ 1

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหลังสํานัก
สงฆเลียบลําน้ําแม
ฮวก หมูที่ 1

1 แหง/ป บริเวณหลังสํานัก
สงฆมีความสวยงาม

กองชาง

42 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนาวัด
ไหลหินหลวง

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหนาวัดไหล
หินหลวง

1 แหง/ป เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว

สํานัก

ปลัด

กอสราง/
ปรับปรุง
เตาเผาขยะ
พรอมระบบ

เพ่ือการกําจัด
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ

เตาเผาขยะพรอม
ระบบ

การกําจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ ไม
เกิดมลพิษในอากาศ

กองชาง1 แหง/ป43
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

.เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล

44 ก้ันลําน้ําแม
ยาวปองกันภัย
แลง

เพ่ือเปนแหลง
น้ําสํารองในการ
ปองกันภัยแลง

4 แหง/ป ประชาชนและ
เกษตรกรมีแหลง
น้ําสํารองในการ
ทําการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค

กองชางหมูบานที่ริมน้ําแม
ยาวหมู 1/2/4/6

บานไหลหิน หมูที่ 2 1 แหง/ป

ในหมูบานมีซุม
ประตูแนะนํา
หมูบาน

46 ยายปาชาไป
บริเวณที่เดิม   
 หมูที่ 2

เพ่ือการพัฒนา
วัดไหลหินหิน
หลวงใหเปน
แหลงทองเที่ยว

กองชาง

ซุมประตู
ทางเขาหมูบาน
เขาซอน หมูที่ 1

เพ่ือแนะนํา
หมูบาน

บานเขาซอน หมูท่ี 1 1 แหง/ป กองชาง45

วัดไหลหินหลวง
ไดรับการพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยว
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

.เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

50,000 50,000 100,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

บานก่ิว หมูที่ 5

ตําบลไหลหินมี
ปายแนวเขตและ
แนะนําตําบลไหล
หิน

บริเวณสระน้ํา
ประจําหมูบานมี
ความปลอดภัย

ปรับปรุงอาคาร
เรียนเกาเปนที่
เก็บของ/
หองสมุด  หมูที่
 5

กองชาง

เพ่ือแนะนําแนว
เขตตําบลไหลหิน

บานก่ิว หมูที่ 5

47

48 ซุมประตูแนว
เขตตําบลไหล
หิน  หมูที่ 5

เพ่ือพัฒนาให
เปนพื้นที่
สาธารณประโยช
นในหมูบาน

บานก่ิว หมูที่ 5 1 แหง/ป

1 แหง/ป

ภายในหมูบานมี
พ้ืนที่
สาธารณประโยชน
เพ่ิมขึ้น

กองชาง

กองชาง1 แหง/ป49 ลอมรั้วสระน้ํา
ประจําหมูบาน 
(หวยยาหลา)  
หมูที่ 5

เพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
บริเวณสระน้ํา
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

บานไหลหินตะวันตก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หมูที่ 6 .เทศบาล .เทศบาล เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กอสรางรั้วรอบ รพ.
สต.ไหลหิน

กอสราง ที่เก็บ
ของ/ที่ทําการ
กองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือสนับสนุนให
กองทุนสามารถ
ดําเนินกิจการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

วัดปาไชยมงคล หมู
ที่ 6

1 แหง/ป

1 แหง/ป

กองชาง

กองชาง

กองทุนสามารถ
ดําเนินกิจการเปน
ประโยชนตอชุมชน

กองชาง

1 แหง/ป จัดกิจกรรมตางๆ
ในหมูบานได

รพ.สต.ไหลหินมี
รั้วรอบขอบชิด มี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

50

52 กอสรางรั้ว รพ.
สต.ไหลหิน

เพ่ือให รพ.สต.
ไหลหินมีรั้วและ
มีความปลอดภัย

เทลาน
คอนกรีตหนา
วัดปาไชยมงคล
 หมูที่ 6

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันเปน
สาธารณประโยช
น

51
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

53 กอสรางรั้ว
ลอมสระน้ํา
สาธารณะ
ประจําหมูบาน

ศาลาเอนกประสงค
 หมูที่ 6บานไหล
หินตะวันตก

1 แหง/ป

เพ่ือปองกันคน
และสัตวตกลงไป
ในสระ

สระน้ําสาธารณะ
ประจําหมูบานแม
ฮวก หมูที่ 3

กองชาง

กองชาง

กองชาง

เปนการปองกัน
ปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

กองชาง1 แหง/ป

1 แหง/ป ภายในหมูบานมี
ศาลาเอนก 
ประสงคใชทํา
กิจกรรมตางๆได

ที่ทําการตํารวจชุม
ชมมีสถานที่
ทํางานสะดวกและ
เหมาะสม

มีภูมิทัศนที่
สวยงามและการ
เดินทางที่สะดวก
ปลอดภัย

1 แหง/ปที่ทําการตํารวจ
ชุมชนตําบลไหลหิน

56 เพ่ือภูมิทัศนที่
สวยงาม/มีทาง
กลับรถที่สะดวก

บริเวณสามแยกกู
ครูบามหาปาเจา 
บานไหลหินหมูที่ 2

ปรับภูมิทัศน/
กอสรางวงเวียน
 บริเวณสาม
แยกกูฯ

54

55 ยายที่ทําการ
ตํารวจชุมชน

เพ่ือใหที่ทําการ
ตํารวจชุมชมมี
สถานที่ทํางาน
สะดวกเหมาะสม

กอสรางศาลา
เอนกประสงค  
(ที่เก็บของ) 
ประจําหมูบาน

เพ่ือเปนสถานที่
เก็บของใชใน
การจัดกิจกรรม
ภายในหมูบาน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือเปนแหลงน้ํา
ใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

58

59 กอสรางฝายน้ํา
ลนลําน้ําแมยาว

1 แหง/ปเทดาดลํา
เหมืองตัว U

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองรูป
ตัว U ตั้งแตแต
หลวง ถึงแตอวยชัย
หมู 1

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

57 เทดาดลํา
เหมืองตัว U

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว
 U ลําเหมืองทุงหัว
ขัว หมู 1

กองชาง

กองชาง

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

1 แหง/ป กองชางเปนแหลงน้ํา
สํารองใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

ทําฝายน้ําลนลําน้ํา
แมยาวบริเวณหนา
บาน ผอ.สุวรรณ  
เกษณา หมู 2
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เปนแหลงน้ํา
สํารองใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กองชางเทดาดลําเหมืองรูป
ตัว U ทุงหัวขัว
(เหมืองข้ีหมา)หมู 2

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

1 แหง/ป

เทดาดลําเหมืองรูป
ตัว U จากที่นารอง
ฯสุนันทไปถึงที่นา 
นายวิรัตน  ถามอย
 หมู 2

62 เทดาดลํา
เหมืองตัว U

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

61 เทดาดลํา
เหมืองตัว U

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

60 วางทอ/รางสง
น้ํา

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

วางทอ/รางสงน้ํา
เชื่อมตอกิ่วคอหมา
มายังทุงแพะหนอง
หาหมู 2

กองชาง

1 แหง/ป

กองชาง1 แหง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

63 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมจากฝาย
เหลาเกาสี – 
ทุงหนองโลก

เพ่ือการเดินทาง
ขามแหลงน้ํา
และสงน้ําทํา
การเกษตร

กองชางการเดินทางขาม
แหลงน้ําและสง
น้ําทําการเกษตร
สะดวกขึ้น

กอสรางทอลอด
เหลี่ยมจากฝาย
เหลาเกาสี – ทุง
หนองโลก หมู 2

กอสรางลําเหมือง
จากบานมะกอกฯ –
 ทุงดงบริเวณท่ีนา
นายธนบัตร  จักรคํา
 หมู 2

กองชาง

1 แหง/ป

1 แหง/ป

กองชาง

64 การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

กอสรางลํา
เหมือง

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือการสงน้ํา/
ระบายน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุงหนอง
หา หลังโรงเรียน
บานไหลหินราษฎ
บํารุง

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

65 กอสรางรางตัว
 U
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชางการฌาปนกิจ
เปนไปโดยสะดวก

69 ปรับปรุง
อาคารสถานที่
บริเวณปาชา
บานก่ิว

หวยแมฮวก   หมูที่
 3

บริเวณริมน้ําแม
ยาวไมมีการกัด
เซาะของมวลน้ํา
และมีความสวยงาม

กองชาง

กองชาง67 ซอมแซมตลิ่ง
เลียบฝงแมน้ํา
ยาวบริเวณ
หนาวัดใหมฯ 
หมูที่ 6

เพ่ือปองกันตลิ่ง
ริมน้ําแมยาว
พังทลายและ
เพ่ือความ
สวยงามของ
บริเวณหนาวัดฯ

บริเวณหนาวัดใหมฯ
 หมูที่ 6

เกษตรกรมีน้ําไวใช
เพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป

1 แหง/ป

เพ่ือเปนแหลงสง
น้ําเพ่ือการเกษตร

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชางซอมแซมคัน
เหมืองสงน้ําทุง
วัดนาบัว หมูที่
 3

เพ่ือการสงน้ําที่
มีประสิทธิภาพ

ทุงวัดนาบัว หมูท่ี 3

1 แหง/ปเพ่ือการ
ฌาปนกิจเปนไป
โดยสะดวก

บริเวณปาชาบานกิ่ว

1 แหง/ป68

1 แหง/ป66 ถมดินลูกรัง
หวยแมฮวก

77



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง

น้ําไมทวมขังถนน 
การเดินทางมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางอาคาร
คัดแยกขยะ
พรอมลาน
เอนกประสงค

เพ่ือการคดัแยก
ขยะอยางเปน
ระบบ

- สามารถลด
ปริมาณขยะในแต
ละวันได

1 แหง/ปบอขยะ เทศบาล
ตําบลไหลหิน

1 แหง/ป

-70

72

71 วางทอระบาย
น้ําลําเหมือง
ทุกสาย

เพ่ือระบายน้ําใน
ฤดูน้ําหลาก

วางทอระบายน้ํา
ถนนทุกสายที่ติดลํา
เหมือง

73

1 สาย/ป กองชางเสริมไหลทาง
ถนนใน
หมูบานทุก
หมูบาน

ติดตั้งราวเหล็ก
เลียบคลอง
ชลประทาน
บานก่ิว หมูที่ 5

เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู
สัญจรไปมา

คลองชลประทาน
บานก่ิว หมูที่ 5

100
เมตร/ป

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

เพ่ือการเดินทาง
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนทุกสายใน
ตําบลไหลหิน

78



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

74

75

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนาวัด
บานก่ิว หมูที่ 5

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหนาวัดบาน
ก่ิว หมูท่ี 5

1 แหง/ป บริเวณหนาวัด
บานก่ิวมีความ
สวยงาม

กองชาง

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนาวัดปา
ไชยมงคล หมูที่
 6

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหนาวัดปา
ไชยมงคล หมูที่ 6

1 แหง/ป บริเวณหนาวัดปา
ไชยมงคลมีความ
สวยงาม

กองชาง

กองชาง76 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนและ
ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค
วัดเขาซอนหมู

เพ่ือความ
สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

บริเวณหนาวัดเขา
ซอน หมูท่ี 1

1 แหง/ป บริเวณหนาวัดเขา
ซอนมีความ
สวยงาม

79



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ศูนยผูสูงอายุบาน
มะกอก-นาบัวมี
หองเรียนและ
อาคารที่ปลอดภัย

กองชาง

77 กอสรางอาคาร
หรือปรับปรุง
ซอมแซม
โรงเรียน
ผูสูงอายุ

78

ผูสูงอายุมีโรงเรียน
เพ่ือใชในการ
สงเสริมกิจกรรม
และใหความรู

กองชาง

ปรับปรุง
อาคารหรือ
ศูนยผูสูงอายุ
บานมะกอก-
นาบัว

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
หองเรียนและ
อาคารเรียนที่
ปลอดภัย

โรงเรียนวัดมะกอก-
นาบัว หมูที่ 4

1 แหง/ป ศูนยผูสูงอายุบาน
มะกอก-นาบัวมี
หองเรียนและ
อาคารที่ปลอดภัย

กองชาง

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
โรงเรียนและ
อาคารเรียนที่
ปลอดภัย

เทศบาลตําบลไหล
หิน

1 แหง/ป

1 แหง/ป79 กอสรางอาคาร
เก็บของบานก่ิว
 หมูที่ 5

เพ่ือใหมีอาคาร
เก็บของใชของ
หมูบาน

บานก่ิว หมูที่ 5

80



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใชทุกครัวเรือน

กองชาง

80 วางทอประปา
จากลําน้ําแม
ยาวสูน้ําแมฮวก

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชอยาง
เพียงพอตอ
ความตองการ

บานแมฮวก หมูที่ 3
 ตําบลไหลหิน

1 แหง/ป ประชาชนมี
น้ําประปาใชทุก
ครัวเรือน

กองชาง

81 กอสรางลูก
ระนาดถนน
สายหลัก

เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ

บานเขาซอน หมูท่ี 
1 บานไหลหิน หมูที่
 2 และบานไหลหิน
ตะวันตกหมูที่ 6

1 แหง/ป ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

82 เปลี่ยนถัง
น้ําประปาทุก
หมูบาน

เพ่ือใหมีน้ํากิน-
น้ําใชที่สะอาด
และเพียงพอตอ
ความตองการ

หมูที่ 1 - 6 1 แหง/ป

81



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

84 โครงการ 40,554,600 39,754,600 40,554,600 40,504,600 40,504,600

กองชาง

รวม

กองชาง83 กอสรางโรงฆา
สัตวตําบลไหล
หิน

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ฆาสัตวที่ถูก
กฎหมายและ
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค

1 แหง/ป

ตําบลไหลหิน 1 แหง/ป มีโรงฆาสัตวที่ถูก
กฎหมายและ
ปลอดภัยแก
ผูบริโภค

อสม. มีอาคารใช
บริการดาน
สาธารณสุขแก
ประชาชนท่ีมั่นคง
ปลอดภัย

84 ปรับปรุงท่ีทํา
การ   อสม.
ทุกหมูบาน

เพ่ือใหมีสถาน
บริการดาน
สาธารณสุขใน
หมูบานที่มั่นคง
ปลอดภัย

ศูนยสาธารณสุขมูล
ฐาน หมูที่ 1 - 6
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

56-82

83



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

5 เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือนรอนของ
ประชาชน

พ้ืนที่บอขยะบาน
แมฮวก หมูที่ 3

1 แหง/ป

สํานักปลัด

ปญหามลภาวะ
จากบอขยะลดลง

กองชาง

2 คัดแยกขยะ หมูที่ 1
 - 6

เพ่ือการสาธารณสุข
ถูกสุขลักษณะ

หมูที่ 1 - 6

1 ครั้ง/ป ปญหาการ
รองเรียนกลิ่นมูล
สุกรลดลง 
มลภาวะดีข้ึน

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ
ทางกลิ่น

กําจัดกลิ่นมูลสุกร
ในหมูบาน/ชุมชน
ที่มีฟารมสุกร

1 ครั้ง/ป ปญหาขยะและ
สิ่งแวดลอมลดลง

สํานักปลัด1 กําจัดกลิ่นมูลสุกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 การบริหารจัดการ
ขยะ หมูที่ 1 - 6

เพ่ือการบริหาร
จัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพ

หมูที่ 1 - 6

ปรับปรุงแกไขบอ
ขยะ บานแมฮวก 
หมูที่ 3

สํานักปลัด

4 แกไขปญหาบุกรุก
ปาสงวน  หมูท่ี 1-6

เพ่ือบํารุงรักษาปาไม
และปาสงวน

พ้ืนที่ปาบาน
มะกอกฯหมูที่ 4

1 ครั้ง/ป ปาไมและปาสงวน
มีพ้ืนที่เพิ่มข้ึน

สํานักปลัด

การจัดเก็บขยะ
อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

แกไขปญหากลิ่นมูล
สุกร หมูที่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

หมูที่ 1 - 6 เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

8 อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และทําแนวหลัก
เขตปาชุมชน

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ
หมอกควัน

6 หมูบานใน
ตําบลไหลหิน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป การแกไขปญหา
เปนไปอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

7 เพ่ือการสาธารณสุข
ถูกสุขลักษณะ

6 ปลูกปาและสราง
ฝายแมว
เทิดพระเกียรติฯ

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ปาใน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือบํารุงรักษาปาไม
และปาสงวน

ปญหากลิ่นมูล
สุกรลดลง

สํานักปลัดฟารมสุกรในพื้นที่
ตําบลไหลหิน หมู
ที่ 1 -6

1 ครั้ง/ป

พ้ืนที่ปาในเขต
ตําบลไหลหิน

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ปาไมและปาสงวน
มีพ้ืนที่เพิ่มข้ึน

พ้ืนทีปาในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป ปาไมและปาสงวน
มีพ้ืนที่เพิ่มข้ึน

9 รณรงคลดการเผา
ในที่โลง
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด

10 ประชารวมใจปลูก
ปารักษาสิ่งแวดลอม

12 ปดทองหลังพระ 
ตามแนวพระราชดําริ

เพ่ือสืบสานแนว
พระราชดําริ ให
ขยายผลสูชุมชน
ทองถ่ินอยาง
กวางขวางและ เพ่ือ
ความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน

6 หมูบานใน
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป ประชาชนสามารถ
เรียนรูและสราง
ประสบการณตรง
จากแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริมา
ปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

11 ปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

เพ่ือปองกันการชะ
ลางหนาดินและ
ปองกันตลิ่งพัง

ตามแนวตลิ่ง
ริมน้ําแมยาวหมู 
1/2/4/6

1 ครั้ง/ป ดินมีความอุดม
สมบูรณและไม
พังทลาย

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ปาไมและปาสงวน
มีพ้ืนที่เพิ่มข้ึน

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ปาใน
ตําบลไหลหิน

พ้ืนทีปาในตําบล
ไหลหิน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

13 ปลูกตนไมลดภาวะ
โลกรอนตามแนว
พระราชดําริ

เพ่ือลดปญหาภาวะ
โลกรอน

6 หมูบานใน
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป ในชุมชนมีตนไม

เพิ่มข้ึนสามารถ

บรรเทาภาวะโลก

รอน

สํานักปลัด

14 อนุรักษปาตนน้ํา 
อางแมฮวก แมเถาว
 แมเหินและปาชุมชน

เพ่ือบํารุงรักษาปาไม
และปาสงวน

พ้ืนที่ปาในเขต
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป ปาไมและปาสงวน
มีพ้ืนที่เพิ่มข้ึน

ปาไมและปาสงวน
ไดรับการดูแลรักษา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

15 กําจัดผักตบชวา เพ่ือบํารุงรักษา
แหลงน้ํา

ลําน้ําแมยาว 1 ครั้ง/ป แหลงน้ําไดรับการ
ฟนฟูและไดรับ
การบํารุงรักษา

สํานักปลัด

16 ฝกอบรมและจัดตั้ง
อาสาสมัครรักษาปา
ชุมชน

เพ่ือดูและรักษาปา
ไมและปาสงวน

พ้ืนที่ปาในเขต
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

18 ปองกันและแกไข
ปญหาการตัดไมใน
เขตปาและจัดอา
อาสาสมัครปองกัน
การตัดไมทําลายปา 
(อส.)

เพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหาการตัด
ไมในเขตปาสงวนใน
เขตพ้ืนที่

พ้ืนที่ปาในเขต
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป การแกไขปญหา
เปนไปอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จัดทําปายประชา
สัมพันธุการหามจับ
ปลาฤดูวางไข

เพ่ือดูแลรักษาระบบ
นิเวศน

แหลงน้ําในตําบล
ไหลหิน

1 แหง/ป แหลงน้ํามีระบบ
นิเวศนที่สมดุล

สํานักปลัด17
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 สงเสริมพหุภาคีใน
การพัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืนภายใต
แผนปฏิบัติการ 21
 ระดับทองถิ่น 
(LA21)

เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน

พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลไหลหิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20 โครงการ 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000รวม

สํานักปลัด20 สงเสริมคุณภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดลอมใน
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป คุณภาพและ
สิ่งแวดลอมใน
ตําบลดีขึ้น

สงเสริมคุณภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดลอมในตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหคุณภาพและ
สิ่งแวดลอมในตําบล
ไหลหินดีขึ้น
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

98-
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรัษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 โครงการ

การแพทยฉุกเฉิน 

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อการบริการ

สาธารณะดานการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยทาง

ถนนไดอยางทันตอ

เหตุการณ

อบรมใหม/

เพิ่มเติมหลักสูตร

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรอืน (อปพร.)

เพื่อให อปพร.มี

ความพรอมในการ

ออกปฏิบัติหนาที่

ผูบรหิาร,สมาชิกสภา

,กํานัน ผูใหญบาน,

เจาหนาที่งาน

ปองกันฯทต.ไหลหิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

จพง.ปองกันฯ และ อป

พร.

1 ครั้ง/ป สํานักปลัดผูประสบภัยทาง

ถนนไดรับการ

ชวยเหลืออยาง

ทันทวงทีตาม

มาตรฐานที่กําหนด

ไว

2 1 ครั้ง/ป จํานวน อปพร.

เพิ่มข้ึนตามเกณฑ

รอยละ 2 ของ

ประชากร

สํานักปลัด

105



แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรัษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 ปองกันและลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลขึ้นปใหม
 และชวงสงกรานต

เพ่ือเปนการ
ปองกันและ
บรรเทาอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได

เพื่อจัดเตรียมความ

พรอมในการรับมือ

กับสาธารณภัยตางๆ

อบรม ซักซอม

แผนการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย เชน 

อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย ภัยหนาว 

ภัยแลง และ

อุบัติเหตุทางถนน

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ณ หนา
เทศบาลตําบลไหลหิน

อปพร.เทศบาลตําบล

ไหลหิน

สามารถชวย
บรรเทาและลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลได

สํานักปลัด

3 อปพร.เทศบาล

ตําบลไหลหินมี

ความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

106



แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรัษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 จุด/ป การปองกันและ
บรรเทาภัยแลง
และระงับเหตุเพลิง
ไหมมีประสิทธิภาพ

5 กอสรางสถานีสูบ
น้ํา เพ่ืองาน
ปองกันฯ

เพ่ือการปองกัน
และบรรเทาภัย
แลงและระงับเหตุ
เพลิงไหม

กอสรางสถานีสูบน้ํา 1
 จุด บริเวณบานเขา
ซอน

สํานักปลัด6 จัดฝกอบรมการ
จัดการและ
ควบคุมไฟปา  
พรอมจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณการ
ควบคุมไฟปา

เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการ
บริหารจัดการ
ควบคุมไฟปา

6 หมูบานในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป การแกไขปญหา
เปนไปอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด1 แหง/ป ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

7 ติดตั้งกลองวงจร
ปด(CCTV)ภายใน
หมูบาน

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

หมูที่ 1 – หมูที่ 6
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรัษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

8 โครงการ 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000รวม

สํานักปลัด8 อบรมใหความรู
ดานสาธารณภัย
ในสถานศึกษา
และประชาชนใน
ตําบลไหลหิน

เพ่ืออบรมให
ความรูดานสา
ธารณภัยใน
สถานศึกษาและ
ประชาชนตําบล
ไหลหินมีความรู
ในดานสาธารณภัย

หมูที่ 1 – หมูที่ 6 1 จุด/ป การปองกันและ
บรรเทาภัยแลง
และระงับเหตุเพลิง
ไหมมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรัษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดี
แตยากจนมี
โอกาสเพ่ิมมากขึ้น

1 ครั้ง/ป

เด็กนักเรียนที่เรียนดี
แตยากจนใน 6 หมูบาน

เพ่ือชวยเหลือ
ผูปกครองเด็ก
นักเรียนท่ีมี
รายไดนอย

เด็กนักเรียนที่ศึกษาใน
โรงเรียนในเขตตําบล
ไหลหิน

ผูปกครองสามารถ
ลดรายจายได

เด็กนักเรียนที่
เรียนดีแตยากจน
มีกําลังใจในการ
เรียน

สํานักปลัด

2 สนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากร
การศกึษา

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศกึษาได
อยางมีมาตรฐาน
และเปนระบบ

3 สนับสนุนคารถ
รับ-สงนักเรียน  
หมูที่ 1-6

1 มอบ
ทุนการศกึษาแก
นักเรียน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล
ไหลหินจํานวน 5 
โรงเรียน

เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานอยาง
เปนระบบ

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

107



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 สนับสนุน
ทุนการศกึษา
ใหแกเด็ก
นักเรียนจนจบ
ปริญญาตรี

เพ่ือสงเสริมเด็ก
นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนดีแตมี
ฐานะยากจนให
ไดรับการศกึษา
อยางตอเนื่อง

เด็กนักเรียนในตําบล
ไหลหิน

1 คัน/ป

เด็กนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีแตมี
ฐานะยากจนไดรับ
การศกึษาจนถึง
ปริญญาตรี

สํานักปลัด

5 มอบ
ทุนการศกึษาแก
นักเรียน

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดี
แตยากจนมี
โอกาสเพ่ิมมากขึ้น

เด็กนักเรียนที่เรียนดี
แตยากจนใน 6 หมูบาน

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนที่
เรียนดีแตยากจน
มีกําลังใจในการ
เรียน

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป

ลดภาระ
ผูปกครองของเด็ก
เล็ก

สํานักปลัด6 จัดซื้อรถตูใหแก
ศูนยเด็กเล็ก

เพ่ือรับ-สงเด็ก
เล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ไหล
หิน

รถตูจํานวน 1 คัน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานอยาง
เปนระบบ

สํานักปลัด7 สนับสนุนระบบ
การจัดการศึกษา
ในตําบลไหลหิน

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศกึษาได
อยางมีมาตรฐาน
และเปนระบบ

โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล
ไหลหินจํานวน 5 
โรงเรียน

1 ครั้ง/ป

บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กมี
พัฒนาการ
พัฒนาการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น

สํานักปลัด8 พัฒนาการจัด
การศกึษาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือใหบุคลากรมี
ความรูเก่ียวกับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน

บุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีแตมี
ฐานะยากจนไดรับ
การศกึษาจนถึง
ปริญญาตรี

สํานักปลัด9 สนับสนุน
ทุนการศกึษา
ใหแกเด็ก
นักเรียนจนจบ
ปริญญาตรี

เพ่ือสงเสริมเด็ก
นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนดีแตมี
ฐานะยากจนให
ไดรับการศกึษา
อยางตอเนื่อง

เด็กนักเรียนในตําบล
ไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป ประชาชน
โดยทั่วไปและกลุม
เยาวชนมีความรู
ความเขาใจ
ภาษาตางประเทศ

สํานักปลัด10 สนับสนุนการ
สอน
ภาษาตางประเทศ
เพ่ือรองรับ
ประชาคม
อาเซียน  2558

เพ่ือใหประชาชน
และเยาวชนได
เรียน
ภาษาตางประเทศ

ประชาชนโดยทั่วไป
และกลุมเยาวชน

1 ครั้ง/ป เทศบาลสามารถ
จัดระบบการศกึษา
ไดอยางมีมาตรฐาน

สํานักปลัด11 โครงการเขารวม
มหกรรมการจัด
การศกึษาของ 
อปท.

เพ่ือเปน
การศกึษาระบบ
การจัดการศึกษา
ของ อปท.ทั่ว
ประเทศ

มหกรรมการจัด
การศกึษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1 ครั้ง/ป โรงเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณที่จําเปน
แกการเรียนการ
สอน

สํานักปลัด12 สนับสนุนการจัด
การศกึษาแก
โรงเรียนในพ้ืนที่
ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหโรงเรียนมี
วัสดุ อุปกรณที่
จําเปนแกการ
เรียนการสอน

โรงเรียนในพ้ืนที่ 3 แหง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน

สํานักปลัด13 เปดประตูสู
วัฒนธรรม
อาเซียน

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน

ประชาชนในตําบลไหล
หินและโรงเรียนใน
พ้ืนที่ 3 แหง

1 ครั้ง/ป กลุมผูเขารวม
โครงการมีทักษะ
การเรียนรูแก
ผูเขารวมกิจกรรม
ในการพัฒนา
การศกึษา

สํานักปลัด14 พัฒนาจัดการ
เรียนรูเพ่ิม
พัฒนาทักษะ
การคดิ การมี
สวนรวมของ
ชุมชนของ
โรงเรียนในกลุม

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
เรียนรูแก
ผูเขารวมกิจกรรม
ในการพัฒนา
การศกึษา

โรงเรียนในพ้ืนที่ 3 แหง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน

สํานักปลัด15 สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนสังกัด
โรงเรียน สพฐ.

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียน สพฐ.จํานวน 
3 โรงเรียน

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม)
รับประทาน

สํานักปลัด16 สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)เด็ก
นักเรียนสังกัด
โรงเรียน สพฐ.

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทาน

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียน สพฐ.จํานวน 
3 โรงเรียน

1 ครั้ง/ป การศกึษาในตําบล
ไหลหินไดรับการ
พัฒนาไปตาม
เปาหมาย

สํานักปลัด17 จัดทํา
แผนพัฒนา
การศกึษา
เทศบาลตําบล
ไหลหิน

เพ่ือเปนแผน
แมบทในการจัด
การศกึษาใน
ตําบลไหลหิน

โรงเรียนในตําบลไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เด็กนักเรียนไมเขา
ไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติด

สํานัก

ปลัด/สภ.

เกาะคา

18 สนับสนุน
โครงการครู 
D.A.R.E

เพ่ือเปนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา
ในตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป กลุมเด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการไป
ในทางที่ดี และ
เปนคนดีของสังคม

สํานักปลัด19 สรางบทบาท
และพื้นที่
สรางสรรค
สําหรับเด็กฯ

เพ่ือเปนการสราง
พัฒนาการของ
เด็กและเยาชนให
เปนไปในทางท่ีดี

กลุมเด็กและเยาวชน
ในตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป สามารถแกไข
ปญหาในเรื่อง
การศกึษาไดอยาง
แทจริง

สํานักปลัด20 โครงการ
เทศบาลพบ
ผูปกครองใน
ตําบลไหลหิน

เทศบาลสามารถ
รับรูถึงปญหา
และความ
ตองการของ
ผูปกครองได
อยางแทจริง

เด็กเล็กในพื้นที่ตําบล
ไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางดานรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง

สํานักปลัด21 โครงการกีฬาสี
ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
ไหลหิน

เพ่ือเปนการ
เสริมสราง
พลานามัยที่
สมบูรณแขงแรง
แกเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป เด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน

สํานักปลัด22 อาหารกลางวัน
เด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน

เพ่ือใหเด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน

เด็กเล็กใน ศพด.ทต.
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป เด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน 
มีอาหารเสริม (นม)
 รับประทาน

สํานักปลัด23 อาหารเสริม 
(นม)เด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน

เพ่ือใหเด็กเล็กใน 
ศพด.ทต.ไหลหิน
มีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน

เด็กเล็กใน ศพด.ทต.
ไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
 ทต.ไหลหิน

20,000 20,000 500,000 500,000 500,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป ศูนยฯมีวัสดุ
เพียงพอตอการ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด24 จัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน ศุนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือใหศูนยฯมี
วัสดุเพียงพอตอ
การบริหารงาน

1 ครั้ง/ป เด็กเล็กมีพัฒนาที่
ดีขึ้นตามหลักสูตร
ที่ไดกําหนดข้ึน

สํานักปลัด25 จัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ไหลหิน

เพ่ือเปนหลักสูตร
การเรียนการสอน
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
 ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป ศูนยฯมีวัสดุงาน
บานงานครัว
เพียงพอ

สํานักปลัด26 จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 
ศุนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือใหศูนยฯมี
วัสดุงานบานงาน
ครัวอยางเพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
 ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป เด็กเล็กมีพัฒนาที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด27 ผลิตสื่อการศึกษา เพื่อเปนสื่อการ
เรียนการสอน
สําหรับเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
 ทต.ไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30 คาโทรศัพท คา
อินเตอรเน็ต คา
ไฟฟา  และคา
พาหนะนําเด็ก
สงสถานพยาบาล

เพ่ือการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และทันเหตุการณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
       ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป มีวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร
กลางวัน

สํานักปลัด28 ปลูกผักสวนครัว เพ่ือเปนอาหาร
แกครูและเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
       ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กมี
พัฒนาการ
พัฒนาการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น

สํานักปลัด29 พัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถใน
การบริหาร
การศกึษา

เพ่ือใหบุคลากรมี
ความรูเก่ียวกับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน

บุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ไหลหิน

1 ครั้ง/ป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ทต.ไหลหิน
บริหารงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เด็กเล็กมีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

เด็กๆในตําบลไหลหิน
และตําบลใกลเคียง

กลุมเด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการไป
ในทางที่ดี และ
เปนคนดีของสังคม

31 หนูนอย AEC เพ่ือปูพ้ืนฐาน
ประชาคมอาเซียน
ใหแกเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก            ทต.
ไหลหิน

สรางบทบาท
และพื้นที่
สรางสรรค
สําหรับเด็กฯ

เพ่ือเปนการสราง
พัฒนาการของ
เด็กและเยาชนให
เปนไปในทางท่ีดี

กลุมเด็กและเยาวชน
ในตําบลไหลหิน

32 เด็กมีคุณลักษณะ
ที่ดีและเปน
อนาคตท่ีดีชองชาติ

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

วันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กมี
คุณลักษณะที่ดี
และเปนอนาคตที่
ดีชองชาติ

สํานักปลัด33
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

36 โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 
ประจําป 2560

เพ่ือสงเสริมให
เด็กกลาแสดงออก
ในสิ่งท่ีถูกตอง

วันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2560

1 ครั้ง/ป เด็กเติบโตเปน
ผูใหญที่ดี

สํานักปลัด

ประชาชนในตําบล
ไหลหินมีคุณ
คุณธรรมและ
จริยธรรม

สํานักปลัด

สนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป กิจกรรมสภาเด็ก
ใหเปนประโยชน
ตอชุมชน

สํานักปลัด

35 โครงการสงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม

เพ่ือใหประชาชน
มีคุณคณุธรรม
และจริยธรรม

หมูที่ 1 - 6

เพ่ือสงเสริมให
กิจกรรมสภาเด็ก
ใหเปนประโยชน
ตอชุมชน

หมูที่ 1 - 634

1 ครั้ง/ป

118



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือสถานศึกษามี
สภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการเรียนรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

37 สนับสนุนการ
สอน
ภาษาตางประเทศ
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือพัฒนาภาษา
ที่สองใหแกเด็ก
และรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

เด็กพูดภาษาตา
ประเทศได

38 ยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไป
โรงเรียนบานเขา
ซอนพรอม
ปรับปรุงหองเรียน

เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานศึกษาที่มี
สภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการเรียนรู

1 ครั้ง/ป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เด็กพูดภาษาตา
ประเทศได

สํานักปลัด

39 สนับสนุนการ
สอน
ภาษาตางประเทศ
ในโรงเรียนบาน
ไหลหิน

เพ่ือพัฒนาภาษา
ที่สองใหแกเด็ก
และรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

119



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

- 23,730 23,730 23,730 23,730

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด

41 โครงการสงเสริม

การเรียนรุเด็ก

ปฐมวัยทองถ่ินไทย

ผานการเลน

เพ่ือเปนการ

สนับสนุนและ

สงเสริมใหเด็ก

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทต.ไหลหิน

มีการพัฒนาการ

สมบรูณตามวัยครบ

 ทั้ง4 ดาน ไดแก 

ดานรางกาย อารมณ

 สังคมและ

สติปญญาผานการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป เด็กมีการพัฒนาการ

สมบรูณตามวัยครบ 

ทั้ง4 ดาน ไดแก ดาน

รางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา

ผานการเดินสนาม

เด็กเลนสรางปญญา

สํานักปลัด

40 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

เด็กปฐมวัย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทต.

ไหลหิน

เด็กปฐมวัยมี
ความพรอมและ
พัฒนาการที่ดี

ใหการสนับสนุน

คาใชจายเด็กปฐมวัย

เพื่อลดคาใชจาย

ผูปกครองและพัฒนา

การศึกษาของผูเรียน

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก

ในการรักความ

ถูกตองและมีความ

กลาหาญทาง

จริยธรรมใหแกเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

เด็กรอยละ

70มีความรู

และความ

กลาหาญ

เขาใจถึง

ความซื่อสัตย

สํานักปลัดเพ่ือใหเด็กรูจัก

ความพอเพียงความ

เสมอภาคความ

พอประมาณและ

รูจักหนาที่ของตน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

เด็กรอยละ

75 รูจัก

ความ

พอเพียง

ความเสมอ

ภาคความ

พอประมาณ

และรูจัก

หนาที่ของตน

เด็กไดรับการ
ปลูกฝงในเรื่อง
ความพอเพียง
พอประมาณ

สํานักปลัด

43 โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคม

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลไหล

หิน (สงเสริมการ

เรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง)

42 เด็กไดรับการ
ปลูกฝงถึงความ
ซื่อสัตยและ
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการสราง

ภูมิคุมกันใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

ไหลหิน (โตไปไม

โกง)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

45 โครงการสนับสนุน

คาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลไหล

หิน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลไหล

หินมีวัสดุสื่อการเรียน

การสอนใชอยาง

เพียงพอตอความ

ตองการของเด็กและ

สงเสริมพัฒนาการทั้ง4

ดาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลไหลหินมีสื่อ

การเรียนการสอนที่

เพียงพอตอความตองการ

ใหกับเด็กที่เขารับบริการ

-  64,600  
เทศบาล

 64,600  
เทศบาล

 64,600  
เทศบาล

 64,600  
เทศบาล

1ครั้ง/ป เด็กมีพัฒนาการทั้ง

 4 ดาน ดาน

รางกาย ดาน

อารมณ ดานสังคม 

และดานสติปญญา

เหมาะสมกับวัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด44 โครงการเด็กดีมี

คุณธรรมนํา

ประชาธิปไตย

หางไกลยาเสพติด

เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมี

วินัยในตนเอง มี

ความรับผิดชอบมี

ความซื่อสัตย สุจริต

และมีความเมตตา

กรุณาชวยเหลือ

แบงปน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไหลหิน

เด็กรอยละ

75 รูจักมี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

รักความ

สามัคค ีมี

ความเปน

ไทยและมี

วินัยในตนเอง

เด็กไดรับการ
ปลูกฝงใหเปนเด็ก
ดี ปฏิบัติตาม
ขอตกลงรวมกัน
และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมี
ความสุข

122



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

- 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

46 โครงการ 5,063,000 5,186,730 5,756,730 5,656,730 5,656,730

46 โครงการจัดหาวัสดุ

 อุปกรณ เครื่องเลน

 ลานกิจกรรมใน

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลไหลหินมีลาน

กิจกรรมใหเด็กเลน

สนามอยาง

ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับวัยเด็ก

รวม

สํานักปลัดปรับปรุงลานกิจกรรม
ขนาดกวาง 5.70 
เมตร ยาว7.80 เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
44.46 ตารางเมตร

1ครั้ง/ป เด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

ไหลหินมีลาน

กิจกรรมสําหรับเด็ก

เล็กที่ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับวัย
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

107-123
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2 สนับสนุนกิจกรรม
วันอสม.แหงชาติ

เพ่ือใหกลุม อสม.
ไดทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
หมูบาน/ชุมชน

กลุม อสม. ตําบล
ไหลหิน

45,000
เทศบาล

45,000
เทศบาล

45,000
เทศบาล

45,000
เทศบาล

45,000
เทศบาล

1 ครั้ง/ป กลุม อสม.ไดทํา
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอ
หมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัด

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง 6 ชุด หมูท่ี
 1-6

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1 ชุด/ป ประชาชนทั่วไป
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

1 สนับสนุนกิจกรรม
 อสม.

เพ่ือใหกลุม อสม.
ไดทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
หมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัดกลุม อสม. 6 
หมูบานๆละ 
15,000 บาท

1 ครั้ง/ป กลุม อสม.ไดทํา
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอ
หมูบาน/ชุมชน

3 จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายภายใน
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปและผูสูงอายุ
ไดออกกําลังกาย
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 สนับสนุน
เครื่องวัดความ
ดันอสม.ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง 
และปลอดจาก
โรคภัย

6 
เครื่อง/ป

ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัด

5 เฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก

เพ่ือปองกันและ
แกไขโรค
ไขเลือดออกใน
พ้ืนที่ตําบล

พ้ืนที่ตําบลไหลหิน 6
 หมูบาน

1 ครั้ง/ป การระบาดของ
โรคไขเลือดออก
ลดลง

เครื่องวัดความดัน 
จํานวน  6 เครื่อง

สํานักปลัด

6 ผาตัดทําหมัน
คุมกําเนิดและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือเปนการปองกัน
โรคระบาดสัตวท่ีจะ
เกิดขึ้นในแตละป

หมูที่ 1 - 6 1 ครั้ง/ป ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคระบาด
สัตว

สํานักปลัด

125



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

7 โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา  หมูท่ี 1-6

เพ่ือเปนการปองกัน
โรคระบาดสัตวท่ีจะ
เกิดขึ้นในแตละป

หมูที่ 1 - 6

8 ตําบลไหลหินยุค
ใหมใสใจสุขภาพ

หมูที่ 1 - 6

9

10 วาเลนไทนปลอด
เอดส

1 ครั้ง/ป ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคระบาด
สัตว

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน

หมูที่ 1 – หมูที่ 6 1 ครั้ง/ป ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัด

เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนดูแล
สุขภาพ

2 แหง/ป

1 ครั้ง/ป ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัดเพ่ือให
กลุมเปาหมายมี
การปองกันโรคเอดส 126



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สงเสริมสุขภาพ
และออกกําลังกาย
ในชุมชน/หมูบาน

11 เฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอ
ตามฤดูกาล

12

14 เขาคายพัฒนา
ศักยภาพผูนําดาน
การสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน

เพ่ือใหผูนําเปน
ตัวอยางในการเส
รางเสริมสุขภาพใน
ชุมชน

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

13 ชุมชนนาอยูคู
คุณภาพชีวิตที่ดี
ตําบลไหลหิน

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคตดิตอ

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

เพ่ือเปนการปองกัน
โรคตดิตอที่จะ
เกิดขึ้นในแตละป

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

เพ่ือใหชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง 
และปลอดจาก
โรคภัย

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

1 ครั้ง/ป ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัด

ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ชาวบานมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ดูแลและเฝา
ระวังดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด15 อบรมทบทวน
แนวทาง
ดําเนินการกิจการ
ที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

เพ่ือใหความรูใน
การสงเสริมดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

1 ครั้ง/ป ผูพิการ ไดรับ
การดูแลดาน
สุขภาพจาก
หนวยงานที่
เก่ียวของใน
พ้ืนที่ และมี
กําลังใจที่ดีใน
การดํารงชีวิต
อยางมีคณุคาใน
สังคม

สํานักปลัด16 โครงการเยี่ยม
บานผูพิการใน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือดูแลดาน
สุขภาพอนามัยแก
ผูพิการตามสภาพ
ปญหา

ผูพิการในพ้ืนที่ตําบล
ไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
 และปลอดจาก
โรคภัย

1 ชุด มีอุปกรณพรอม
ใชงาน

พ้ืนที่ตําบลไหลหิน 6
 หมูบาน

สํานักปลัด17 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผูนําออกกําลัง
กายประจํา
หมูบาน ตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหประชาชนได
ออกกําลังกายอยาง
ถูกตอง

หมูที่ 1 – หมูที่ 6

สํานักปลัด18 สนับสนุนถัง
ออกซิเจน 
ร.พ.ส.ต. บาน
ไหลหิน

เพ่ือชวยเหลือผูปวย
 ผูประสบภัยใน
ภาวะรางกายขาด
ออกซิเจนกรณี
ฉุกเฉินเรงดวน

จัดซื้อถังออกซิเจน
พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 1 ชุด

กองชาง19 1 ครั้ง/ปบริหารจัดการ
คุณภาพน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําสะอาดไวใช
อุปโภค บริโภค

มีน้ําสะอาด
ใชไดครบทุก
ครัวเรือน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

22 โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

6 หมู/ป มีความรูเรื่อง
การปองกัน
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

สํานักปลัด

21 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม

เพ่ืออบรมใหความรู
เรื่องการปองกัน 
ควบคุมโรคมะเร็ง
เตานม

กลุมสตรีตําบลไหลหิน 6 หมู/ป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

20 โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูบาน

ละ 20,000 บาท

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาดาน
สาธารณสุขของ
หมูบาน

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน หมูท่ี 1 – 6

6 หมู/ป มีการปองกัน
และแกไข
ปญหาดาน
สาธารณสุข

มีความรูเรื่อง
การปองกัน
ควบคุม
โรคมะเร็งเตานม

เพ่ืออบรมใหความรู
เรื่องการปองกัน 
ควบคุม หนอนพยาธิ

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน หมูท่ี 1-6
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

25 โครงการ 1,880,000 1,880,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000

สํานักปลัด23 โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจากรมสมเด็จ

พระเทพฯ

เพ่ืออบรมใหความรู
เรื่องการปองกัน 
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน หมูท่ี 1-6

6 หมู/ป มีความรูเรื่อง
การปองกัน
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน

โครงการอบรมหมอ

อาสาปศุสัตวตําบล

ไหลหิน

เพ่ือใหอาสาปศุ
สัตวดูแลการเลี้ยง
สัตวในตําบลไหลหิน

อาสาปศุสัตวในตําบล
ไหลหิน หมูท่ี 1-6

สัตวเลี้ยงใน

ตําบลไหล

หินไดรับ

การดูแลการ

ฉีดวัคซีน

มีอาสาปศุสัตว
ตําบลไหลหิน

รวม

สํานักปลัด

25 โครงการยกระดับ

มาตรฐาน

ผูประกอบการตาม 

พรบ.สาธารณสุข

เพ่ือใหผูประกอบการ

ดําเนินกิจการตาม

ระเบียบและกฏหมาย

ผูประกอบกิจการใน
เขตเทศบาลตําบล
ไหลหิน

ผูประกอบการ

รอยละ75

ดําเนิน

กิจการตาม

ระเบียบถูก

สุขอนามัย

มีความรูเรื่อง
การปองกัน
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน

สํานักปลัด

24
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                 งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

124-130

132



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 10,000 10,000 10,000

.เทศบาล .เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

2 ใหความรู ความ

เขาใจประชาชน

ทั่วไปเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน

โรงเรียนในพ้ืนที่ 4 แหง

1 สํารวจ ตรวจสอบ

เขตที่ดิน

เพ่ือใหเปนที่ดิน/

ทางสาธารณะ

ประโยชน

สํารวจ ตรวจสอบเขตท่ีดิน

บริเวณเลียบลําหวยแมฮวก

 และแมเหิน ใหเปนทาง

สาธารณประโยชน หมู 3

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ปญหายาเสพติดใน

พ้ืนที่ลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป สามารถใชประโยชน

ในท่ีดิน/ทาง

สาธารณะประโยชนได

1 ครั้ง/ป ประชาชนท่ัวไปมี

ความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 รณรงคตอตาน

และแกไขปญหายา

เสพติดในตําบล

ไหลหิน

เพ่ือลดปญหาผูเสพ

และผูคายาเสพติด

ในตําบล

หมูที่ 1 – หมูที่ 6
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

.เทศบาล .เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

บานไหลหินตะวันตก
 หมูที่ 6

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

.เทศบาล .เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารได
ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารได
ครบทุกครัวเรือน

สํานักปลัด4 ปรับปรุงหอ
กระจายขาว
ประจําหมูบาน 
 หมูที่ 5

เพ่ือการ
ประชาสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพ

บานก่ิว หมูที่ 5 1 แหง/ป

สํานักปลัด5

6 เพ่ิมหอกระจาย
ขาวประจํา
หมูบาน

เพ่ือการ
ประชาสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพ

1 แหง/ป

ซอมแซมเครื่อง
เสียงประจํา
ศาลา
เอนกประสงค

เพ่ือการ
ประชาสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพ

บานไหลหินตะวันตก 
      หมูที่ 6

1 แหง/ป

ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารได
ครบทุกครัวเรือน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

7 คนรุนใหมรวม
ยุติความรุนแรง
ในเด็กและสตรี

เพ่ืออบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายที่
เก่ียวของ

หมูที่ 1 - 6 1 ครั้ง/ป ครัวเรือนปราศจา
การใชความรุนแรง
ในเด็กและสตรี

สํานักปลัด

หมูที่ 1 - 6 1 ครั้ง/ป ผูสูงอายุมีความ
ภาคภูมิใจใน
กิจกรรมวันผูสูงอายุ

8 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

เพ่ือไดระลึกถึง
บุญคุณของ
ผูสูงอายุ

9 โครงการพัฒนา
คุณภาพชิวิตผู
พิการ

เพ่ือเปนการให
กําลังใจผูพิการใน
การตอสูชีวิต

หมูที่ 1 - 6

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ผูพิการสามารถ
ดําเนินชีวิตได
อยางภาคภูมิใจ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป มีแผนแมบทของ
ตําบลไหลหิน

สํานักปลัด10 จัดทําแผน
แมบทในการ
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

เพ่ือเปนแผน
แมบทของตําบล
ไหลหิน

ตําบลไหลหิน

11 โครงการ 5 รั้ว 
ไหลหินตานยา
เสพติด

เพ่ือเปนการ
ปองกันการะบาด
ยาเสพติดในตําบล
ไหลหิน

หมูที่ 1 - 6 สํานักปลัด

12 สูงอายุอยาง
ภาคภูมิใจ สูง
วัยอยางมีศักดิ์ศรี

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี
และมีกําลังใจที่ดี

ผูสูงอายุในตําบลไหล
หิน

1 ครั้ง/ป ผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดีและ
มีกําลังใจที่ดี

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ปญหาการระบาด
ของยาเสพติดลดลง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหเด็กวัยรุนรู
ถึงปญหาที่จะ
เกิดขึ้น

กลุมวัยรุนหญิงและ
ชายในตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป ปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัย
อันควรลดลง

สํานักปลัด

14 โครงการสาม
สายวัยในชุมชน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธใน
ครอบครัว

หมูที่ 1 - 6 1 ครั้ง/ป สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความสัมพันธกัน
แนบแนนขึ้น

สํานักปลัด

13 ปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัย
อันควร

15 จัดทําคูมือแนว
ทางการ
ดําเนินงานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การคามนุษย

เพ่ือเปนคูมือการ
ดําเนินการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การคามนุษย

พนักงาน/เจาหนาที่ๆ
เก่ียวของกับการ
ปองกันและ
ปราบปรามการคา
มนุษย

1 ครั้ง/ป มีกลไกในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการคา
มนุษย

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

มีกลไกในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการคา
มนุษย

สํานักปลัด

เพ่ือพัฒนา
บทบาทของสตรี
ใหมีภาวะผูนําใน
สังคมไทย

กลุมสตรี 6 หมูบาน 1 ครั้ง/ป กลุมสตรีในตําบล
ไหลหินมีภาวะผูนํา
เพ่ิมมากขึ้น

16 อบรมเพ่ิม
ความรูดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การคามนุษย

เพ่ือเพ่ิมความรู
แกบุคคลที่
เก่ียวของกับการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การคามนุษย

พนักงาน/เจาหนาที่
และบุคลท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันและ
ปราบปรามการคา
มนุษย

1 ครั้ง/ป

สํานักปลัด

18 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กโดย
ชุมชนตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหเด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
โดยชุมชนในตําบล

กลุมเด็กในตําบล 6 
หมูบาน

1 ครั้ง/ป เด็กมีพัฒนาการ
ทางรางกายและ
จิตใจที่ดี

สํานักปลัด

17 สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
สตรีกาวไกลสู
อาเซียน

พิการผูพิการดอย
โอกาสผูยากไรใน
ตําบลไหลหินมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักปลัด19 สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ 
ผูดอยโอกาส  ผู
ยากไร

เพ่ือใหผูพิการ 
ผูดอยโอกาส  ผู
ยากไรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ผูพิการพิการ 
ผูดอยโอกาส  ผู
ยากไร ในตําบลไหล
หิน

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด1 ครั้ง/ป ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของ

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย การ
เลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติ

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ประชาชนทราบ
ถึงสิทธิของตัวเอง
ตามแผนฯ

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน 6 หมูบาน

เพ่ือใหประชาชน
ไดทราบถึงสิทธิ
ของตัวเองตาม
แผนฯ

ประชาชนในตําบล
ไหลหินหมูที่ 1-6

21 เสริมสราง
ความรู
ประชาธิปไตย 
การเลือกตั้ง 
และการออก
เสียงประชามติ 
กิจกรรมสราง
จิตสํานึก
พลเมืองวิถี

22

เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
การเลือกตั้ง การ
ออกเสียง
ประชามติ

20 ใหความรู
เก่ียวกับแผน
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 
2557-2561

ปกปองสถาบัน
หลักของชาติ

เพ่ือใหประชาชน
มีความจงรักภักดี
ตอสถาบันหลัก

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน 6 หมูบาน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป กลุมบุคคลคลผู
เขาสูวัยทองมี
ความรูเพียงพอใน
การดําเนินชีวิต

สํานักปลัด

สถาบันหลักของ
ชาติ

เพ่ือการเตรียม
ความพรอมเขาสู
วัยทอง

กลุมบุคคลคลผูเขาสู
วัยทองในตําบลไหล
หิน

กลุมผูสูงอายุในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ปเพ่ือใหกลุม
ผูสูงอายุมีกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน

กลุมผูสูงอายุมี
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน

25 พัฒนาศักยภาพ
และสงเสริม
บทบาทสตรี

24 สูงอายุอยาง
ภูมิใจ สูงวัย
อยางมีศกัดิ์ศรี

23 พัฒนาความรูสู
วัยทอง

ตอสถาบันหลัก
ของชาติ

เพ่ือใหกลุมสตรีมี
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน

กลุมสตรีในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป กลุมสตรีมี
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือสนับสนุนการ
ออมใหกับ
ประชาชน

หมูที่ 1-6

กลุมแมบาน  หมูท่ี 
1-6

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีเงิน
เก็บและเงินสะสม
มากขึ้น

1 ครั้ง/ป กลุมเด็กและ
เยาวชนมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป กลุมแมบานได
ดําเนินกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
ชุมชน

สํานักปลัด

26 เขาคายพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
ในชุมชน

27 สนับสนุน
งบประมาณ
กองทุนกลุม
แมบาน

28 สนับสนุน
งบประมาณ
กองทุนออมเงิน
วันละ ๑ บาท
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือใหกลุมเด็ก
และเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กลุมเด็กและเยาวชน
มนตําบลไหลหิน

เพ่ือสนับสนุน
กลุมแมบานให
ดําเนินกิจกรรมที่
เปนประโยชน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

30 ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน

เพ่ือนําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาสราง
รายได

พ้ืนที่หมู 1 - 6

สํานักปลัด29 อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กลุมสตรีใน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหกลุมสตรีมี
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอกลุม

กลุมสตรีในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป กลุมสตรีมี
บทบาทที่สําคัญ
ตอการพัฒนา
ตําบลไหลหิน

31 สงเสริม
สนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน

เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไป และ
ผูประกอบการได
เห็นคุณคาของ
ปลังงาน

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน 6 หมูบาน 
และผูประกอบการ

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

1 ครั้ง/ป สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

32 สงเสริมการ
ปลูกพืช
พลังงานทดแทน

เพ่ือเปนอาชีพ
หลักหรืออาชีพ
เสริมแกเกษตรกร

เกษตรกรในตําบล
ไหลหิน 6 หมูบาน

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด33 อบรมใหความรู
เก่ียวกับการ
ปกครองใน
บอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
เปนประมุขและ
การเลือกตั้ง

เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
ผูนําชุมชน กํานัน
 ผญบ .และ
พนักงาน 
เจาหนาที่มีความรู
เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายที่
เก่ียวของกับการ
เลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภา
 ฯ ผูนําชุมชน กํานัน
 ผญบ .พนักงาน 
เจาหนาที่  และ
ประชาชนในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป ผูบริหาร สมาชิก
สภา ฯ ผูนําชุมชน
 กํานัน  ผญบ .
พนักงาน 
เจาหนาที่ และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรูเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการ
เลือกตั้งทุกระดับ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหกลุมสตรีมี
ความเขมแข็ง

กลุมสตรีในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป กลุมสตรีมี
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน

สํานักปลัด

34

36 สนับสนุน
สงเสริม
กิจกรรมกลุม
สตรีระดับตําบล

จัดทําประชาคม
แผนพัฒนา
ตําบลไหลหิน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

ประชาชน หมูที่ 1-6 1 ครั้ง/ป สํานักปลัดเทศบาลสามารถ
รับทราบปญหา
และความตองการ
ของประชาชนได

เพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมในการ
พัฒนาตําบลไหล
หิน

35 จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน เพ่ือ
จัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาล

เพ่ือเปนขอมูลใน
การจัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาล

ประชาชน หมูที่ 1-6 เทศบาลสามารถ
รับทราบปญหา
และความตองการ
ของประชาชนได

143



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

38 โครงการ 1,535,000 1,535,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000

37 สนับสนุนชมรม
ทูบีนัมเบอรวัน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ในตําบล
ไหลหิน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป ประชาชนมีสวน
รวมในการปร
ครอง
ประชาธิปไตย 
ตามแนวทาง
ประชารัฐ

1 ครั้ง/ป เด็กและเยาชน 
ประชาชน ไดรับ
ความรู ความ
เขาใจ ตระหนัก
ถึงปญหายาเสพติด

สํานักปลัด

38 โครงการ
ประชาธิปไตย
สรางไดตาม
แนวทางประชา
รัฐ

เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ตามแนวทาง
ประชารัฐ

ประชาชนในตําบล
ไหลหิน 6 หมูบาน

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                           งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

132-

112-124
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

จัดงานประเพณียี่
เปง (ลอยกระทง) 
ตําบลไหลหินหมู 1

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของ
ประเพณีวัฒนา
ธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน

สํานักปลัด

วัดไหลหินหลวง  
หมูที่ 2

1 ครั้ง/ป ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสานอยาง
ตอเนื่องเปน
ประจําทุกป

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี 
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

3 จัดงานประเพณี
สงกรานตวัดไหลหิน
หลวง

สํานักปลัดจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุ
ประจําปวัดใน
ตําบลไหลหิน 
จํานวน 7 วัด

1 ครั้ง/ป ประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของ
ประเพณีวัฒนา
ธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน

1 ครั้ง/ป

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน

1 จัดงานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุประจําป

จัดงานประเพณียี่เปง 
(ลอยกระทง) ตําบล
ไหลหิน

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี 
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด

5 จัดงานวันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันวิ
สาชบูชา วัน
เขาพรรษา ประจําป

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน

หมูที่ 1 – 6

6 สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บวช
สามเณรภาคฤดูรอน

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี

หมูที่ 1 – 6

4 อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
ตําบลไหลหิน

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน

หมูที่ 1 – 6 1 ครั้ง/ป ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสานอยาง
ตอเนื่องเปน
ประจําทุกป

1 ครั้ง/ป ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสานอยาง
ตอเนื่องเปน
ประจําทุกป

1 ครั้ง/ป ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป ไดนอมรําลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระองคทาน

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติภายใน
เทศบาล

9 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
 มหาราช

เพื่อเปนการ

เฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป8 สนับสนุนคาใชจาย
วันสําคัญของชาติ
และศาสนา

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการ
จัดงานวัน
สําคัญของ
ชาติและศาสนา

การสนับสนุนการ
จัดงานวันสําคัญ
ของชาติและ
ศาสนาของ
เทศบาลตําบลไหล
หิน

การจัดงานวัน
สําคัญของชาติ
และศาสนา ได
จัดเปนประจําทุกป

สํานักปลัด

7 สนับสนุนคาใชจาย
ประเพณีทองถ่ิน

เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี

หมูที่ 1 – 6 ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสาน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน  
    และมีรายได

สํานักปลัดเด็กนักเรียน
โรงเรียนไหลหิน
วิทยา

11 จัดงานประเพณียอ
คุณน้ําแมยาวและ
การแขงขันเรือยาว 
ประจําป 2560

เพ่ือให
ประชาชนได
รําลึกถึงคุณ
ของลําน้ําแม
ยาว

12 อนุรักษกองปูจา รวม
สายใย หัวใจลานนา

เพ่ือให
เยาวชนผูกพัน
และใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

10 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหา  มหาราชินี

เพ่ือเปนการ
เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระนางเจา 
พระบรมราชินี
นาถ

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติภายใน
เทศบาล

ประชาชนไดรําลึก
ถึงคุณของลําน้ํา
แมยาวและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล

ตําบลไหลหิน 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป ไดนอมรําลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระองคทาน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ขวงพญาคนตําบล
ไหลหิน

เพ่ือเปนเวที
แลกเปลี่ยน
ความคิดของ
คนในตําบล
ไหลหิน

ตําบลไหลหิน 6 
หมูบาน

2 ครั้ง/ป สํานักปลัดประชาชนมีเวที
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและกัน

ตําบลไหลหิน สํานักปลัด1 แหง/ป ประชาชนไดทราบ
และเดินตามแนว
พระราชดําริ

13 เพ่ือเผยแพร
โครงการตาม
แนว
พระราชดําริ

จัดตั้งศูนยเรียนรู ICT 
เพ่ือพอหลวงตําบล
ไหลหิน

14

เพ่ือสงเสริม
ความรัก 
ความสามัคคี
เปนหมูคณะ
ของประชาชน
ในตําบลไหล
หิน

1 ครั้ง/ป ประชาชนในตําบล
ไหลหินมีความรัก 
ความสามัคคีเปน
หมูคณะ

15 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนตําบลไหล
หิน

สํานักปลัดหมูที่ 1 - 6
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

สํานักปลัด

ไหลหินสตรีทซอล
เกอร (การแขงขันฟุต
ซอล) บานเขาซอน

กลุมเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีน้ําใจเปน
นักกีฬา

กลุมเด็กและ
เยาวชนในตําบล
ไหลหิน

18 เพ่ือสงเสริม
การเลนกีฬา
ของกลุมเด็ก
และเยาวชน
ในตําบลไหล
หิน

กลุมเด็กและ
เยาวชนในตําบล
ไหลหิน

กลุมเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน

สํานักปลัด16 ไหลหินฟุตซอลตาน
ภัยยาเสพติด บาน
ไหลหิน

เพ่ือสงเสริม
การเลนกีฬา
ของกลุมเด็ก
และเยาวชน
ในตําบลไหล
หิน 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

17 ไทคพั มหกรรมกีฬา
ทองถ่ิน

เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชน
ไดเลนกีฬา
และออกกําลัง
กาย

กลุมประชาชนใน
ตําบลไหลหินท่ีชอบ
เลนกีฬา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20 โครงการ 1,245,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000

สํานักปลัด19 โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ินการแขงขันตี

กลองปูจา

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี
ทองถ่ิน 
สงเสริม
วัฒนธรรมตี
กลองปูจา

ประชาชน เยาวชน
อําเภอเกาะคา

เยาวชนมี
ความรู
รอยละ75

วัฒนธรรมตีกลอง
ปูจาไดรับการ
สงเสริมฟนฟู

รวม

20 สงเสริมดนตรีพ้ืนบาน เพ่ืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

ประชาชน เยาวชน
ผูสูงอายุตําบลไหล
หิน

ประชาชน
 เยาวชน 
ผูสูงอายุ 
มีความรู
รอยละ75

ศิลปะวัฒนธรรม
ทองถ่ินไดรับการ
อนุรักษฟนฟู

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                    งบประมาณและที่ผานมา

144-150
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

กองชาง1 แหง/ป เด็ก เยาชน และ
ประชาชน มี
สถานที่ออกกําลัง
กายที่ปลอดภัย
และสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

1 แหง/ป เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มี
สถานที่ออกกําลัง
กายและสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กองชาง

2 ซอมแซมสนาม
กีฬา ทุกแหงใน
ตําบลไหลหิน 
พรอมติดตั้ง
อุปกรณออก
กําลังกาย

เพ่ือมีสนามกีฬาที่
ปลอดภัยและ
มั่นคง และ
ประชาชนไดออก
กําลังกาย

สนามกีฬา หมูที่ 1 - 6

1 กอสรางลาน
กีฬาบานไหลหิน
 หมูที่ 2

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา บาน
ไหลหิน หมูท่ี 2 (บาน
สันติสุข)
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3

4

5 ปรับปรุงสนาม
กีฬาพรอม
อุปกรณเครื่อง
ออกกําลังกาย

เด็ก เยาชน และ
ประชาชน มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

กองชางเพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปและผูสูงอายุ
ไดออกกําลังกาย

บานไหลหินตะวันตก 
หมูที่ 6

1 แหง/ป

บานก่ิว หมูที่ 5 1 แหง/ป

หมูที่ 1 - 6 1 แหง/ปกอสรางลานกีฬา เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนหันมา
ออกกําลังกาย
มากขี้น

ปรับปรุงสนาม
กีฬาพรอม
อุปกรณเครื่อง
ออกกําลังกาย

เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปและผูสูงอายุ
ไดออกกําลังกาย

เด็ก เยาชน และ
ประชาชน มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

กองชาง

เด็ก เยาชน และ
ประชาชน มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

กองชาง
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                       งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

7 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

131-133

รวม

สนามฟุตซอลบานแม
ฮวก หมู 3

1 แหง/ป เด็ก เยาชน และ
ประชาชน มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

กองชางปรับปรุงสนาม
กีฬา

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนหันมา
ออกกําลังกาย
มากขี้น

7

6

เทลานกีฬาหนา
ศาลา
เอนกประสงค 
หมูที่ 1

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนไดออก
กําลังกาย

ศาลาเอนกประสงค 
บานเขาซอน หมูท่ี 1

1 แหง/ป ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และปลอดจาก
โรคภัย

กองชาง

154



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 12 

ครั้ง/ป

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12 
ครั้ง/ป

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

คนพิการ
ดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได
เพียงพอตอ
การยังชีพ

ผูพิการในตําบล
ไหลหิน จํานวน 6
 หมูบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

สํานักปลัด

วัตถุประสงค เปาหมาย
                                           งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สํานักปลัดคนชรามีการ
ดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได
เพียงพอตอ
การยังชีพ

1 เบี้ยยังชีพ
คนชรา

เพ่ือใหคนชรามี
การดํารงชีวิตที่
ดีขึ้น มีรายได

คนชราในตําบล
ไหลหิน จํานวน 6
 หมูบาน

2 เบี้ยยังชีพผู
พิการ

เพ่ือใหคนพิการ
ดํารงชีวิตที่ดีข้ึน
 มีรายได
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                                           งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 12 
ครั้ง/ป

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 
ครั้ง/ป

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือให
ผูดอยโอกาส
ดํารงชีวิตที่ดีข้ึน
 มีรายได

ผูติดเชื้อเอดส / 
HIV ในตําบลไหล
หิน จํานวน 6 
หมูบาน

ผูดอยโอกาสใน
ตําบลไหลหิน 
จํานวน 6 หมูบาน

เบี้ยยังชีพ   
ผูดอยโอกาส

ผูดอยโอกาส
ดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได
เพียงพอตอ
การยังชีพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

3

4 ผูติดเชื้อเอดส
 / HIV 
ดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได
เพียงพอตอ
การยังชีพ

เพ่ือใหผูติดเชื้อ
เอดส / HIV 
ดํารงชีวิตที่ดีข้ึน
 มีรายได

เบี้ยยังชีพผู
ติดเชื้อเอดส
 / HIV
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                                           งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 5,000 5,000 5,000 5,000 7คน/ป6 เงนิสมทบ

กองทุนเงนิ

ทดแทน

เพื่อนําสงเงินสมทบ

เขากองทุนทดแทน

เปนรายป

5 อุดหนุน
กองทุนออม
บุญวันละ 1 
บาท

เพ่ือเปนเงินทุน
ในการ
ดําเนินการของ
กองทุน

กลุมออมบุญวันละ
 1 บาทตําบลไหล
หิน

กลุมมีเงินทุน
ดําเนินการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1 
ครั้ง/ป

เพ่ือนําสงเงนิสมทบ

เขากองทุนทดแทน

เปนรายปในอัตรา

รอยละ0.2ของคาจาง

จายใหพนักงานจาง

ตามภารกิจ กรณีเกิด

เหตุไดรับอุบัติเหตุ

ในชวงปฏิบัติหนาที่ใน

งานของ ทต.ตําบล

ไหลหิน

พนักงานจางทั่วไป

และพนักงานจาง

ตามภารกิจของ

เทศบาลตําบลไหล

หินไดรับเงนิสมทบ

เขากองทุนทดแทน

เปนรายปในอัตรา

รอย2 กรณีเกิด

เหตุไดรับอุบัติเหตุ

ในชวงปฏิบัติ

หนาที่ในงานของ

เทศบาลไหลหิน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                                           งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 12 
ครั้ง/ป

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

7 โครงการ 12,470,000 12,445,000 12,445,000 12,445,000 12,445,000รวม

สํานักปลัดพนักงานจาง

ไดรับเงิน

สมทบ

ประกันสังคม

ในอัตรารอย

ละ5ของคาจาง

7 เงนิสบทบ

กองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือจายเปนเงิน

สมทบกองทุน

ประกันสังคม

เพ่ือจายเปนเงิน

สมทบกองทุน

ประกันสังคมสําหรับ

พนักงานจางของ

เทศบาลในอัตรารอย

ละ5ของคาจาง

พนักงานจาง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                                           งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

155

6 โครงการ 0 0 0 0 0รวม
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 10,000 10,000 10,000

.เทศบาล .เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3 สงเสริมดาน

การตลาด การรับ

ซื้อผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรมีตลาด

ในการขายผลผลิต

หมูที่ 1 – หมูที่ 6 1 ครั้ง/ป เกษตรกรทีตลาด

รองรับผลผลิตทาง

การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สํานักปลัด

1

                          งบประมาณและที่ผานมา

2 อบรมสงเสริมกลุม

อาชีพระดับตําบล

เพ่ือใหกลุมอาชีพมี

ศักยภาพมีสินคาที่ได

มาตรฐานและมีคุณภาพ

กลุมอาขีพทุกกลุม

ในตําบลไหลหิน

อบรมพัฒนา

รูปแบบการทําตุง

ทอแบบลานนา 

หมูที่ 2

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม

ประชาชนตําบลไหล

หิน 50 คน

ตําบลไหลหินมีตุงทอ

รูปแบบใหมๆและ

อนุรักษแบบเกาไว

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป กลุมอาชีพมีสินคาที่

ไดมาตรฐานและมี

คุณภาพ
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

.เทศบาล .เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตําบลไหลหิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

.เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล .เทศบาล

1 แหง/ป6 จัดตั้งตลาดสด

(ตอนเย็น)ตําบล

ไหลหิน

เพ่ือสรางรายไดใหแก

ประชาชนตําบลไหลหิน

สํานักปลัด5 สงเสริมกลุมอาชีพ

ตอยอดผาทอ หมู 2

เพ่ือใหกลุมผาทอมีความ

เขมแข็งและมีสินคาที่มี

คุณภาพ

บาไหลหิน หมูที่ 2 1 ครั้ง/ป

มีตลาดสดให

ประชาชนไดขายของ

ตอนเย็น

สํานักปลัด

สํานักปลัด4 สงเสริมการเลี้ยง

โคนม โคเนื้อ

เพ่ือสงเสริมรายไดให

ประชาชน

หมูที่ 1 – หมูที่ 6 1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้นและมีรายได

เสริม

กลุมผาทอมีสินคาที่มี

คุณภาพ
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหกลุมเพาะเห็ด
มีความรูเพ่ิมข้ึนและมี
ความเขมแข็ง

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได
เสริม

สํานักปลัด

กลุมเพาะเห็ดมี
ความรูและมี
ศักยภาพ

1 ครั้ง/ป

9 สงเสริมการ
ปลูกพืชเพ่ือเปน
อาหารสัตว

เพ่ือสงเสริมอาชีพ 
สรางอาชีพใหแก
ประชาชน

หมูที่ 1 - 6

บานแมฮวก หมูที่
 3

1 ครั้ง/ป8 สงเสริม 
สนับสนุนกลุม
เพาะเห็ด บาน
แมฮวก หมูที่ 3

7 สงเสริมและ
อบรมใหความรู
แก
ผูประกอบการ
ตําบลไหลหิน

เพ่ือสงเสริมความรู
และแนะแนวทางการ
ประกอบกิจการแก
ผูประกอบการ

หมูที่ 1 - 6 ผูประกอบการมี
ความรูและมี
ศักยภาพ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหประชาชนท่ี
วางงานไดรวมกลุม
ประกอบอาชีพและมี
รายไดใหกับครอบครัว

11 สงเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
กลุมอาชีพ

10 อบรมสงเสริม
สนับสนุนเพ่ิม
มูลคาสินคา

12 สงเสริมกลุม
อาชีพผูสูงอายุ

ตําบลไหลหิน 1 ครั้ง/ป ตําบลไหลหินมี
ผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น
สรางรายไดแก
ชุมชน

สํานักปลัด

6 กลุม/ป กลุมผูสูงอายุมี
ฐานะและความ
เปนอยูดีข้ึน

สํานักปลัด

สํานักปลัด6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ
และความเปนอยู
ดีขึ้น

เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุมี
รายได

กลุมผูสูงอายุ 6 
หมูบาน

กลุมอาชีพทุกกลุม
 6 หมูบาน

เพ่ือสงเสริมการแปร
รูปสินคา
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

โครงการผลิต
ปุยหลัก ปุย
ชีวภาพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(ปุยไสเดือน) เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

14

13

15 แนะแนวอาชีพ
สรางคุณคาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1 ครั้ง/ป สมาชิกกลุมมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัดสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
สมาชิกกลุม

หมูที่ 1-6

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

เพ่ือการลดการใช
ปุยเคมี

เกษตรกรหมูที่   
 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมี
ผลผลิตมากยิ่งข้ึน

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

เพ่ือประยุกคใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนแห
ลังสรางงานสราง
อาชีพ เพ่ิมรายได

พ้ืนที่หมู 1 - 6
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหประชาชนท่ี
วางงานไดรวมกลุม
ประกอบอาชีพและมี
รายไดใหกับครอบครัว

16

17

สงเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
กลุมอาชีพ

18

ปรับปรุงและ
พัฒนาตลาด
ชุมชน

1 ครั้ง/ป ตลาดในชุมชนใน
ชุมชนสะอาด เปน
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

เพ่ือใหตลาดในชุมชน
เปนระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ตลาดชุมชนใน
ตําบลไหลหิน
จํานวน  6 
หมูบาน

1 ครั้ง/ป ครัวเรือนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัดสงเสริมการเพ่ิม
รายได ลด
รายจายใน
ครัวเรือน

เพ่ือใหครัวเรือนมี
ความประหยัดมี
รายไดเพียงพอกับ
รายจาย

ประชาชนใน
ตําบลไหลหิน 6 
หมูบาน

สํานักปลัดกลุมอาชีพทุกกลุม
 6 หมูบาน

6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ
และความเปนอยู
ดีขึ้น
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

โครงการผลิต
ปุยหลัก ปุย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(ปุยไสเดือน) เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 50,000 50,000 50,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สงเสริมกลุม
อาชีพผูสูงอายุ

6 กลุม/ป กลุมผูสูงอายุ มี
ฐานะและความ
เปนอยูดีข้ึน

สํานักปลัดเพ่ือใหกลุมผูสูงอายุมี
รายได

กลุมผูสูงอายุ 6 
หมูบาน

1 ครั้ง/ป สมาชิกกลุมมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด20 สงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
สมาชิกกลุม

หมูที่ 1-6

19

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

21 เพ่ือการลดการใช
ปุยเคมี

เกษตรกรหมูที่   
 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมี
ผลผลิตมากยิ่งข้ึน

1 ครั้ง/ป ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

22 แนะแนวอาชีพ
สรางคุณคาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือประยุกคใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนแห
ลังสรางงานสราง
อาชีพ เพ่ิมรายได

พ้ืนที่หมู 1 - 6
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

25 โครงการ 1,640,000 1,640,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000รวม

1 ครั้ง/ป ตลาดในชุมชนใน
ชุมชนสะอาด เปน
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

23 ปรับปรุงและ
พัฒนาตลาด
ชุมชน

เพ่ือใหตลาดในชุมชน
เปนระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ตลาดชุมชนใน
ตําบลไหลหิน
จํานวน  6 
หมูบาน

1 ครั้ง/ป ครัวเรือนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด24 สงเสริมการเพ่ิม
รายได ลด
รายจายใน
ครัวเรือน

เพ่ือใหครัวเรือนมี
ความประหยัดมี
รายไดเพียงพอกับ
รายจาย

ประชาชนใน
ตําบลไหลหิน 6 
หมูบาน

ประชาชน
โดยทั่วไปรูจัก
ผลิตภัณฑและ
สินคา OTOP 
ของตําบลไหลหินได

สํานักปลัด25 ออกรานสงเสริม
และจําหนาย
สินคา OTOP 
(งานสมเด็จพระ
นเรศวร)

เพ่ือสงเสริมการผลิต
และจําหนายสินคา
ของประชาชนใน
ตําบลไหลหิน

งานสมเด็จพระ
นเรศวร ชวงเดือน
 มกราคม  2560

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                          งบประมาณและที่ผานมา

158-165
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

ตัวชี้วัด(KPI)

1 พัฒนาแหลงทองเท่ียว      วัด
ไหลหินหลวง

เพื่อใหวัดไหลหินหลวงเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพ

2 กอสรางพัฒนา ปรับปรุง 
แหลงเรียนรูชุมชนใหเปน
สถานท่ีทองเท่ียว

เพื่อใหทุกหมูบานมีแหลงทองเที่ยว

3 สงเสริม อบรม ยกระดับ
แผนการทองเท่ียววัดไหลหิน
หลวง

เพื่อใหวัดไหลหินหลวงมีแผนการ
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพและเปนที่
รูจักแกนักทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตําบลไหลหินมี
สถานท่ีทองเท่ียว
เพิ่มขึ้นและสราง
รายไดใหแกชมุชน

สํานักปลัด

สํานักปลัดวัดไหลหินหลวง 1 ครั้ง/ป วัดไหลหินหลวงเปน
สถานท่ีทองเท่ียวที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียง

1 ครั้ง/ป

                       งบประมาณและที่ผานมา

หมูท่ี 1 - 6   
ตําบลไหลหิน

วัดไหลหินหลวงเปน
ที่รูจักระดับประเทศ

วัดไหลหินหลวง 
หมูท่ี 2

1 ครั้ง/ป วัดไหลหินหลวงเปน
ที่รูจักระดับประเทศ

สํานักปลัด

สํานักปลัด4 จัดหาวิทยุชุมชนวัดไหลหิน
หลวง

เพื่อใชในการประชาสัมพันธวัดไหล
หินหลวงใหเปนที่รูจัก

หมูท่ี 1 – 6        
 ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

5 จัดงานวันมาฆบูชา            
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาข 
บูชาวันเขาพรรษา ประจําป

เพื่อเปนการสนับสนุนงานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

หมูท่ี 1 – 6 ตําบล
ไหลหิน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นไดรับการสืบ
สานอยางตอเน่ือง
เปนประจําทุกป

สํานักปลัด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นไดรับการสืบ
สาน

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป6 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
บวชสามเณรภาคฤดูรอน

เพื่อเปนการสนับสนุนงานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี

หมูท่ี 1 – 6

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป

7 สนับสนุนคาใชจายประเพณี
ทองถิ่น

เพื่อเปนการสนับสนุนงานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี

หมูท่ี 1 – 6  
ตําบลไหลหิน

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นไดรับการสืบ
สาน

1 ครั้ง/ป สาํนักปลัด

เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดงานวัน
สําคัญของชาติและศาสนา

การสนับสนุนการ
จัดงานวันสําคัญ

ของชาติและ
ศาสนาของ

เทศบาลตําบลไหล
หิน

8 การจัดงานวันสําคัญ
ของชาติและศาสนา 
ไดจัดเปนประจําทุกป

สนับสนุนคาใชจายวันสําคัญ
ของชาติและศาสนา
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด

9 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติภายใน

เทศบาล

สํานักปลัด

สํานักปลัดเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

11 จัดงานประเพณียอคุณนํ้าแม
ยาวและการแขงขันเรือยาว 
ประจําป

1 ครั้ง/ป ไดนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระองคทาน

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ปจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติภายใน

เทศบาล

10 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา  มหา
ราชินี

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา พระบรมราชินีนาถ

ไดนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระองคทาน

13 จัดตั้งศูนยเรียนรู ICT เพื่อพอ
หลวงตําบลไหลหิน

เพื่อเผยแพรโครงการตามแนว
พระราชดําริ

ตําบลไหลหิน

ประชาชนไดรําลึก
ถึงคณุของลําน้ําแม
ยาวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวในตาํบล

สํานักปลัด

สํานักปลัด1 แหง/ป ประชาชนไดทราบ
และเดินตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อใหประชาชนไดรําลึกถึงคุณของ
ลําน้ําแมยาว

ตําบลไหลหิน

12 อนุรักษกองปูจา รวมสายใย 
หัวใจลานนา

เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน     
 และมีรายได

เด็กนักเรียน
โรงเรียนไหลหิน

วิทยา

1 ครั้ง/ปเพื่อใหเยาวชนผูกพันและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัดหมูท่ี 1 - 6

17 ไทคัพ มหกรรมกีฬาทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

กลุมประชาชนใน
ตําบลไหลหินท่ีชอบ

เลนกีฬา

กลุมเด็กและ
เยาวชนในตําบล

ไหลหิน

กลุมเด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

สํานักปลัดไหลหินฟุตซอลตานภัยยาเสพ
ติด บานไหลหิน

ประชาชนในตําบล
ไหลหินมีความรัก 
ความสามัคคีเปนหมู
คณะ

เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
ของคนในตําบล  ไหลหิน

 หมูที่ 1 - 6

สํานักปลัด

ประชาชนมีเวที
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและกัน

1 ครั้ง/ป

18

16

เพื่อสงเสริมความรัก ความสามัคคี
เปนหมูคณะของประชาชนในตําบล
ไหลหิน

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีน้ําใจ
เปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป

15 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตาํบล       
ไหลหิน

14

ไหลหินสตรีทซอลเกอร (การ
แขงขันฟุตซอล) บานเขาซอน

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาของกลุม
เด็กและเยาวชนในตําบลไหลหิน

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาของกลุม
เด็กและเยาวชนในตําบลไหลหิน

ขวงพญาคนตําบลไหลหิน

กลุมเด็กและ
เยาวชนในตําบล

ไหลหิน

กลุมเด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

2 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

19 สงเสริมและพัฒนาวัดไหลหิน
หลวงใหเปนแหลงทองเที่ยว
ในระดับจังหวัดลําปางและ
ภาคเหนือตอนบน

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดลําปาง และสราง
รายไดใหแกชมุชนและประชาชนใน
พ้ืนที่

วัดไหลหินหลวง 100,000 
เทศบาล

100,000   
เทศบาล

100,000   
เทศบาล

100,000 
เทศบาล

100,000   
เทศบาล

1 ครั้ง/ป สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและรายได
ในระดับพ้ืนท่ีและ
ประชาชนไดมากขึ้น

สํานักปลัด

100,000 
เทศบาล

100,000   
เทศบาล

100,000  
เทศบาล

100,000 
เทศบาล

100,000   
เทศบาล

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป20 สงเสริมการทองเที่ยวทุก
รูปแบบในตําบล

เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ตําบล

แหลงทองเที่ยวใน
ตําบลไหลหิน

สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและรายได
ในระดับพ้ืนท่ีและ
ประชาชนไดมากขึ้น
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

22 โครงการ 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000รวม

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดลําปาง และสราง
รายไดใหแกชมุชนและประชาชนใน
พ้ืนที่

วัดไหลหินหลวง 1 ครั้ง/ป สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและรายได
ในระดับพ้ืนท่ีและ
ประชาชนไดมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัดสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและรายได
ในระดับพ้ืนท่ีและ
ประชาชนไดมากขึ้น

1 ครั้ง/ป22 สงเสริมการทองเที่ยว      ทุก
รูปแบบในตําบล

เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ตําบล

แหลงทองเที่ยวใน
ตําบลไหลหิน

21 สงเสริมและพัฒนาวัดไหลหิน
หลวงใหเปนแหลงทองเที่ยว
ในระดับจังหวัดลําปางและ
ภาคเหนือตอนบน
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสราง

ความเขมแข็งในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       งบประมาณและที่ผานมา

166-171
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3 ปรับปรุงระบบไฟฟาพรอมแสง
สวางโดยใชหลอด LED ภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ไหลหิน

เพ่ือใหเกษตรกรมีไฟฟาใชทํา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟาเลียบลําน้ํา
แมยาวฝงทุงเตยีม และทุง
หัวขัวหมู 6

1 แหง/ป เพ่ือใหเกษตรกรมี
ไฟฟาใชทํา
การเกษตรและมี
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น

6 แหง/ป การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
เครื่องหมายสัญญาณจราจร
พรอมอุปกรณความปลอดภัย 
หมู 1-6

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ตําบลไหลหิน  หมูท่ี 1-6 กองชาง

6 แหง/ป เกษตรกรมีไฟฟา
ใชทําการเกษตร
อยางทั่วถึง

กองชาง

กองชาง

2 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งตําบล หมู 1-6

เพ่ือใหเกษตรกรมีไฟฟาใชทํา
การเกษตร

ตําบลไหลหิน  หมูท่ี 1-6

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         งบประมาณและที่ผานมา

173



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         งบประมาณและที่ผานมา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เกษตรกรมีไฟฟา
ใชทําการเกษตร
อยางทั่วถึง

กองชางขยายเขตไฟฟาหมูที่ 1 - 64 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ทั้ง  6 หมูบาน

เพ่ือเกษตรกรมีไฟฟาใชใน
การทําการเกษตร

2 จุด/ป

1 แหง/ป เกษตรกรมีไฟฟา
ใชทําการเกษตร
อยางทั่วถึง

กองชาง5 ขยายเขตไฟฟาเขาพื้นที่เกษตร
บริเวณบานแพะไปทุงหนองยาว
 บานเขาซอน    หมู 1

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

บานเขาซอน หมู 1 
บริเวณบานแพะไปทุง
หนองยาว

6 ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร บริเวณถนนเลียบแมน้ํา
ยาว หมู 2,4,6

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ตําบลไหลหิน บริเวณถนน
เลียบแมน้ํายาว หมู 2,4,6

3 แหง/ป การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         งบประมาณและที่ผานมา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

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

2 แหง/ป การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

กองชาง

การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

1 แหง/ป ประหยัดคาใชจาย
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟาพลังงาน
เชื้อเพลิง เพ่ิมแสดง
สวางและความ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน

กองชาง

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบริเวณ
ถนนเลียบแมน้ํายาว หมู 2,4,6

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ตําบลไหลหิน บริเวณถนน
เลียบแมน้ํายาว หมู 2,4,6

3 แหง/ป

9 โครงการขยายไฟกิ่ง  จุดท่ี 1 
บริเวณเขตหมุบานถึงปาเหียง 
จุดที่ 2 บริเวณบานไหลหิน หมุ
 2 ถึงหนาบานนางจันทร พุทธ
ศร จุดท่ี3 บริเวณบานนางสาว
อุทุมพร เทียนชัยถึงปากทางปา
ชาบานกิ่ว บานมะกอก-นาบัว 
หมู 4

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ขยายไฟกิ่ง บานไหลหิน 
หมู2 บานมะกอก-นาบัว 
หมู 4

กองชาง

8 ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar cellX บานมะกอก-   
นาบัว หมู 4

เพ่ือประหยัดคาใชจาย
ประหยัดพลังงานไฟฟา
พลังงานเชื้อเพลิง เพิ่มแสดง
สวางและความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

ผลิตพลังงานไฟฟาพลัง
แสงอาทิตยบานมะกอก-
นาบัว หมู 4
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         งบประมาณและที่ผานมา

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

- 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

14 โครงการ 3,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000รวม

10 ขยายเขตไฟฟา บริเวณเลียบ
ลําน้ําแมฮวกจนถึงทุงปาไผ 
บานแมฮวก หมู 3

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ขยายเขตไฟฟาบริเวณ
เลียบลําน้ําแมฮวกจนถึงทุง
ปาไผบานแมฮวก หมู 3

1 แหง/ป การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ขยายไฟกิ่ง บานไหลหิน
ตะวันตก หมู 6

กองชาง

กองชาง

กองชาง1 แหง/ป

ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร บริเวณทุกซอยภายใน
หมูบาน บานไหลหินตะวันตก 
หมู 6

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร บานไหลหิน
ตะวันตก หมู 6

1 แหง/ป

11 ขยายเขตไฟฟกิ่ง บริเวณหนา
ศาลาเอนกประสงค จํานวน 3 
ชุด บานไหลหินตะวันตก หมุ 6

เพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

ติดตั้งกลองวงจรปดในเขต
เทศบาลตําบลไหลหิน หมู 
1-6

6 แหง/ป ตรวจสอบ เพิ่ม
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

12

กองชาง

14 ขยายเขตไฟฟา บริเวณบาน
นายไพรศรี วรรณมณี ถึงทุงนา
นายสวิง พุดชา บานไหลหิน
ตะวันตก หมู 6

เพ่ือความสวางและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ขยายเขตไฟฟาบริเวณบาน
นายไพรศรี วรรณมณี ถึง
ทุงนานายสวิง พุดชา บาน
ไหลหินตะวันตก หมู 6

1 แหง/ป การเดินทาง
สะดวกมีความ
ปลอดภัย

กองชาง

13 ติดตั้งกลองวงจรปดในเขต
พื้นที่ตําบลไหลหิน หมุที่ 1-6
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองรูปตัว

 U ทุงหัวขัว(เหมืองข้ี

หมา)  หมู 2

1 เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองทุงหัวขัว หมู

 1

2 เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองรูปตัว

 U ตั้งแตแตหลวง 

ถึงแตอวยชัยหมู 1

กองชาง

กองชาง1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองรูปตัว

 U จากที่นารองฯ

สุนันทไปถึงที่นา นายวิ

รัตน  ถามอย หมู 2

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

4

กองชาง

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

3 เทดาดลําเหมืองตัว U การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

1 แหง/ป

เทดาดลําเหมืองตัว U
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ขุดสระกักเก็บน้ําเพ่ือใช

ในการเกษตร 6 

หมูบาน

มีน้ําใชในการเกษตร

ในชวงฤดูแลง

กองชาง2 แหง/ป

6

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

1 แหง/ป

8 ขุดสระกักเก็บน้ํา

เพ่ือใชในการเกษตร

เพ่ือกักเก็บน้ําเพื่อใช

ในการเกษตร

วางทอสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือใชสงน้ําทํา

การเกษตร

วางทอสงนํ้าจากลําน้ํา

แมยาวสูทุงแปดนานอย

 หมู 4

กองชางกอสรางลําเหมืองจาก

บานมะกอกฯ – ทุงดง

บริเวณท่ีนานายธนบัตร

  จักรคํา หมู 2

1 แหง/ป

กองชาง

1 แหง/ป

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กอสรางลําเหมือง เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอสรางทอลอดเหลี่ยม

จากฝายเหลาเกาสี – 

ทุงหนองโลก หมู 2

การเดินทางขาม

แหลงน้ําและสงน้ํา

ทําการเกษตรสะดวก

ขึ้น

กองชาง5 กอสรางทอลอด

เหลี่ยมจากฝายเหลา

เกาสี – ทุงหนองโลก

เพ่ือการเดินทางขาม

แหลงน้ําและสงน้ํา

ทําการเกษตร

7
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

12 สูบน้ําพลังงานไฟฟา

เพ่ือการเกษตร

กองชาง

เพ่ือเปนการผันน้ํา

เพ่ือการเกษตรอยาง

เพียงพอ

6 หมูบานในตําบล

ไหลหิน

เกษตรกรมีแหลงนํ้า

ใชเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ

กองชาง1 ครั้ง/ป

กองชาง10 ขุดบอน้ําตื้นเพ่ือใช

ในการเกษตร

เพ่ือเปนแหลงนํ้าเพ่ือ

ใชในการเกษตร

กอสรางดาดลํา

เหมืองตัว U

9 เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ขุดบอน้ําตื้นเพ่ือใชใน

การเกษตร 6 หมูบาน

มีน้ําใชในการเกษตร

ในชวงฤดูแลง

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองท่ียังไมไดทํา 

หมู 1 - 6

2 แหง/ป

11

กองชาง1 แหง/ปเทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองฮองหมอ หมู

 4

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

เทดาดลําเหมืองตัว U
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ลําเหมืองทุงหนองหา 

หลังโรงเรียนบานไหล

หินราษฎบํารุง

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําไวใช

เพ่ือการเกษตรตลอด

ทั้งป

1 แหง/ป

ฝายอาสา 3 ลูก หมูที่ 3

14 กําจัดวัชพืช/ปรับ

ภูมิทัศนอางเก็บน้ํา

แมฮวก-แมเหิน

เพ่ือใหอางเก็บน้ํากัก

เก็บน้ําไดอยางเต็ม

ความจุ

อางเก็บน้ําแมฮวก-แม

เหิน

16 บดอัดดินหนาฝาย

อาสา 3 ลูก

เพ่ือเปนแหลงสงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

ซอมแซมทอสงนํ้า

อางเก็บน้ําแมเหิน 

หมูที่ 3

เพ่ือเปนแหลงสงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

ทอสงนํ้าอางเก็บน้ําแม

เหิน  หมูที่ 3

1 แหง/ป กองชาง

กอสรางรางตัว U เพ่ือการสงน้ํา/

ระบายน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง

13 กองชางการสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

15

เกษตรกรมีน้ําไวใช

เพ่ือการเกษตรตลอด

ทั้งป

1 แหง/ป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง

กองชางเกษตรกรมีน้ําไวใช

เพ่ือการเกษตรตลอด

ทั้งป

กองชาง

กองชาง

ถมดินลูกรังหวยแม

ฮวก

เพ่ือเปนแหลงสงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

หวยแมฮวก   หมูที่ 3 1 แหง/ป

บริเวณหนาวัดใหมฯ 

หมูที่ 6

1 แหง/ป บริเวณริมน้ําแมยาว

ไมมีการกัดเซาะของ

มวลน้ําและมีความ

สวยงาม

18 ซอมแซมตลิ่งเลียบ

ฝงแมน้ํายาวบริเวณ

หนาวัดใหมฯ หมูที่ 6

เพื่อปองกันตลิ่งริมน้ํา

แมยาวพังทลายและ

เพื่อความสวยงามของ

บริเวณหนาวัดฯ

17

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

เพ่ือการสงน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

ทุงวัดนาบัว หมูที่ 3 1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

19 ซอมแซมคันเหมือง

สงน้ําทุงวัดนาบัว 

หมูที่ 3

20 เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองโปง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

21 ปรับปรุงซอมแซม

อาคารพรอม

อุปกรณกลุมนวด

แผนไทยบานกิ่ว

เพ่ือใหกลุมนวดแผน

ไทยมีอาคารท่ี

สมบูรณแข็งแรงและ

พรอมใหบริการ

อาคารกลุมนวดแผน

ไทยบานก่ิว หมูที่ 5

1 แหง/ป กลุมนวดแผนไทยมี

อาคารที่พรอม

ใหบริการ

กองชาง

เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองทุกสาย

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

กองชาง

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กองชาง23

22

วางทอสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือใชสงน้ําทํา

การเกษตร

วางทอสงนํ้าจากลําน้ํา

แมยาวสูพ้ืนที่การเกษตร

เพ่ือการกับเก็บน้ํา
และใชสงน้ําทํา
การเกษตร

ฝายทุกฝายในเขต
พ้ืนที่การเกษตร
ตําบลไหลหิน

1 แหง/ป

1 แหง/ป

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

24 ปรับปรุง
ซอมแซมฝายทุก
ฝาย
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

พ้ืนที่ทําการเกษตรที่

หางไกลแหลงนํ้า

เจาะน้ําบาดาลทุง

ดงปูมอม

เพ่ือใชเปนแหลงนํ้า

ในการทําการเกษตร

ดงปูมอม 1 แหง/ป

กองชาง

กองชาง

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

กองชาง

25

26 1 แหง/ปขุดสระน้ําหัวไร

ปลายนา

เพ่ือใชเปนแหลงนํ้า

ในการทําการเกษตร

เกษตรกรมีน้ําใช
ทําการเกษตรได
ทั่วถึง

ขุดสระหนองผสม เพ่ือใชเปนแหลงนํ้า

ในการทําการเกษตร

พ้ืนที่การเกษตร โดย

ดึงน้ําจากโครงการก่ิว

คอหมา

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง
27

ขยายลําเหมือง
ก่ีวคอหมาสูทุง
เตียม

เพ่ือใชสงน้ําทํา
การเกษตร

ลําเหมือง
ชลประทานบานกิ่ว 
(ก่ิวคอหมา)

1 แหง/ป กองชาง28
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ลําเหมืองชลประทาน

บานก่ิว (ก่ิวคอหมา) 

ลงสูลําเหมืองแพะ

หนองหา

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

กองชาง

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

กองชาง29 กอสรางลําเหมืองไส

ไก

เพ่ือใชเปนแหลงนํ้า

ในการทําการเกษตร

30

31 กอสรางรางรินลํา

เหมืองทุกสาย

เพ่ือใชสงน้ําทํา

การเกษตร

ลําเหมืองทุกสายใน

ตําบลไหลหิน

1 แหง/ป

สูบน้ําพลังงานไฟฟา

เพ่ือการเกษตร

เพ่ือใชเปนแหลงนํ้า

ในการทําการเกษตร

ลําเหมืองชลประทาน

บานก่ิว (ก่ิวคอหมา) 

ลงสูลําเหมืองแพะ

หนองหา

1 แหง/ป

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

ผันน้ําจากลําน้ํา
แมยาวสูลําหวย
แมฮวก แมเหิน

เพ่ือใชสงน้ําทํา
การเกษตร

ลําน้ําแมยาว สูลํา
หวยแมฮวก แมเหิน

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใช
ทําการเกษตรได
ทั่วถึง

กองชาง32
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง

1 แหง/ป กรเดินทางไปทํา

การเกษตรสะดวก

และยนระยะทางได

มากขึ้น

กองชาง33 กอสรางถนนเลียบลํา

เหมือง

เพ่ือการเดินทาง

สัญจรไดอยางสะดวก

กอสรางถนนเลียบลํา

เหมืองกลางเขาซอน –

 หนองหลายหมูที่ 1 

บานเขาซอน

34 กอสรางถนนสูพื้นที่

การเกษตร พรอม

วางทอระบายน้ํา

เพ่ือใหเกษตรกร

เดินทางไปทํา

การเกษตรไดอยาง

สะดวก

ถนนสูพ้ืนที่การเกษตร

 พรอมวางทอระบาย

น้ําทุงเตียม บาน

มะกอกฯ หมู ที่ 4

1 แหง/ป เกษตรกรมีถนนไป

ทําการเกษตรและขน

ถายผลผลิตการเกษตร

1 แหง/ป เกษตรกรเดินทาง

สะดวกและขนถาย

ผลผลิตการเกษตรได

อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง35 กอสรางถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตร

เพ่ือเปนถนนเขาสู

พ้ืนที่การเกษตร

กอสรางถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตรขางบานาย

บรรจักร  ดวงไชย ขาง

วัดไหลหินใหมหมู 6
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง1 แหง/ป

กองชาง36 กอสรางคลองสงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

เพ่ือใชสงน้ําทํา

การเกษตร

กอสรางคลอง

ชลประทานเช่ือมตอ 

ก่ิวคอหมามาบาน      

 แมฮวกหมู 3

1 แหง/ป

วางทอสงนํ้าจากลําน้ํา

แมยาวสูทุงแปดนานอย

 หมู 4

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

มีน้ําใชในการเกษตร

ในชวงฤดูแลง

เทดาดลําเหมืองตัว
 U ลําเหมืองฮอง
หมอ หมู 4

38 ขุดสระกักเก็บน้ํา

เพ่ือใชในการเกษตร

เพ่ือกักเก็บน้ําเพื่อใช

ในการเกษตร

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

37 วางทอสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือใชสงน้ําทํา

การเกษตร

ขุดสระกักเก็บน้ําเพ่ือใช

ในการเกษตร 6 

หมูบาน

กองชาง2 แหง/ป

1 แหง/ป กองชาง39 เทดาดลําเหมือง
ตัว U

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

42 สูบน้ําพลังงานไฟฟา

เพ่ือการเกษตร

เพ่ือเปนการผันน้ํา

เพ่ือการเกษตรอยาง

เพียงพอ

มีน้ําใชในการเกษตร

ในชวงฤดูแลง

ขุดบอน้ําตื้นเพ่ือใชใน

การเกษตร 6 หมูบาน

กองชางเทดาดลําเหมืองตัว U 

ลําเหมืองท่ียังไมไดทํา 

หมู 1 - 6

ขุดบอน้ําตื้นเพ่ือใช

ในการเกษตร

เพ่ือเปนแหลงนํ้าเพ่ือ

ใชในการเกษตร

เพ่ือสงนํ้าทํา

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

40

1 ครั้ง/ป

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยาง

ทั่วถึง

กองชางเกษตรกรมีแหลงนํ้า

ใชเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ

6 หมูบานในตําบล

ไหลหิน

กองชาง2 แหง/ป

41 กอสรางดาดลํา

เหมืองตัว U

กําจัดวัชพืช/ปรับ

ภูมิทัศนอางเก็บน้ํา

แมฮวก-แมเหิน

เพ่ือใหอางเก็บน้ํากัก

เก็บน้ําไดอยางเต็ม

ความจุ

อางเก็บน้ําแมฮวก-แม

เหิน

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําไวใช

เพ่ือการเกษตรตลอด

ทั้งป

กองชาง43
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

46 โครงการ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,500,000

ฝายอาสา 3 ลูก 
หมูที่ 3

1 แหง/ป

ทอสงน้ําอางเก็บน้ํา
แมเหิน  หมูที่ 3

1 แหง/ป

เกษตรกรมีน้ําไวใช
เพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง45 บดอัดดนิหนา
ฝายอาสา 3 ลูก

เพ่ือเปนแหลงสง
น้ําเพ่ือการเกษตร

กองชางซอมแซมทอสง
น้ําอางเก็บน้ําแม
เหิน หมูที่ 3

เพ่ือเปนแหลงสง
น้ําเพ่ือการเกษตร

44

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง46 กอสรางลําเหมือง
รูปตัว Uบริเวณลํา
เหมืองทุงเตยีม

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เทดาดลําเหมืองตัว
 U ลําเหมืองทุงเตียม

1 แหง/ป

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

178-190
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

178-190

190



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือใหการไหลตัว
ของน้ําไดดีย่ิงข้ึน

ขุดลอกลําเหมือง เพ่ือใหการไหลตัว
ของน้ําไดดีย่ิงข้ึน

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใช
ทําการเกษตรได
ทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ขุดลอกลําเหมือง
ปาหนามเสนบน 
หมู 4

1 ขุดลอกลําเหมือง
หนองโลก – เหลา
เกาสี

เพ่ือใหการไหลตัว
ของน้ําไดดีย่ิงข้ึน

2 ขุดลอกหวยเมา

3

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใช
ทําการเกษตรได
ทั่วถึง

กองชาง

ขุดลอกหวยเมา 1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใช
ทําการเกษตรได
ทั่วถึง

กองชาง

ขุดลอกลําเหมือง
หนองโลก – เหลา
เกาสี หมู 1

กองชาง

กองชาง

กองชาง

4 ขุดลอกลําหวย

หนองหาระหวางหมู

ที่ 1 –  3

5 ขุดลอกลําเหมือง
หัวขัวเกาเคาะหมู
ที่ 2

เพ่ือใหมวลน้ํา
ไหลตัวอยาง
สะดวก

ลําเหมืองหัวขัวเกา
เคาะ

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เพ่ือใหมวลน้ํา
ไหลตัวอยาง
สะดวก

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําหวยหนองหา
ระหวางหมูที่ 1 –
 หมูที่ 3
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ขุดลอกแมน้ํายาว

บริเวณ

บริเวณแมนํ้ายาว

บริเวณ หมูที่ 1,2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

หมูที่ 1,2,6,4 6,4 เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

8 ขุดลอกลําเหมืองทุง

นาแขม   หมูที่ 3

เพ่ือใหมวลน้ําไหล

ตัวอยางสะดวก

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําไวใช

เพ่ือการเกษตรตลอด

ทั้งป

กองชาง

7 เพ่ือใหมวลน้ําไหล

ตัวอยางสะดวก

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง

6 ขุดลอกลําหวยเหมา

โจน้ําดํา

เพ่ือเปนแหลงสงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

หวยเหมาโจนํ้าดํา 

หมูที่ 3

ลําเหมืองทุงนาแขม  

 หมูท่ี 3

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง

9 ขุดลอกลําเหมืองทุง

หัวขัวพรอมทําดาด

ลําเหมือง    หมูท่ี 3

เพ่ือการสงน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุงหัวขัว 

หมูที่ 3

1 แหง/ป การสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง

10 ขุดลอกลําเหมือง
เม็ง หมูที่ 5

เพ่ือใหมวลน้ํา
ไหลตัวอยาง
สะดวก

ลําเหมืองเม็ง หมูที่
 5

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

กองชาง

11 ขุดลอกลําหวยแม
ฮวก

เพ่ือการสงน้ําทํา
การเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําหวยแมฮวก 
บานเขาซอนหมูที่
 1

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ขุดลอกลําหวยแม
ฮวก ยาว 1,000 
เมตร

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

12 ขุดลอกลําเหมือง
เม็ง หมูที่ 5

เพ่ือการสงน้ําทํา
การเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองเม็ง หมูที่
 5 บานก่ิว

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ประชาชนและ
เกษตรกร       
หมูที่ 1-6

14 ปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง

เพ่ือเปนการปองกัน

และชวยเหลือ

ประชาชนในภาวะ

ขาดแคลนน้ํา

สามรถปองกัน
และชวยเหลือ
ประชาชนและ
เกษตรกรได

สํานักปลัด

13 ขุดลอกลําหวยแม
ฮวกบริเวณสํานัก
สงฆบานแพะ

เพ่ือการสงน้ําทํา
การเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 ครั้ง/ป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํานักปลัด18 สงเสริม สนับสนุน

การรวมกลุมการ

เลี้ยงไกพันธุไข

เพ่ือใหประชาชนที่

วางงานไดรวมกลุม

ประกอบอาชีพและ

มีรายไดใหกับ

ครอบครัว

6 หมูบาน

สํานักปลัด17 สงเสริม อบรมให
ความรูอาชีพ
เกษตรกร และ
สงเสริมการตลาด

เพ่ือใหกลุม
เกษตรกรมีความรู
ในอาชีพ
เกษตรกรรมมาก
ขึ้น

กลุมเกษตรกร 6 
หมูบาน

สํานักปลัด6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ

และความเปนอยูดีข้ึน

6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ
และความเปนอยู
ดีขึ้น

16 สนับสนุนการแปร

รูปผลผลิตการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม

ใหแกผลผลิต

การเกษตร

กลุมเกษตรกร 6 

หมูบาน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
15 พัฒนาศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการ  

เกษตรประจําตําบล

ไหลหิน

เพ่ือเปนศูนยกลาง

ในการบริหาร

จัดการดาน

การเกษตร

ศูนยบริการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป ศูนยฯมีการบริหาร

จัดการท่ีเปน

ประโยชนตอเกษตรกร

6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ

และความเปนอยูดีข้ึน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1 ครั้ง/ป สมาชิกกลุมมีรายได

จาการพัฒนาตอยอด

และพัฒนาผลิตภัณฑ

ของกลุม

สํานักปลัด20 ฝกอบรม สงเสริม

อาชีพเกษตรกรรม

แบบย่ังยืนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพ่ือใหกลุมอาชีพ

สามารถพัฒนาตอ

ยอดและพัฒนา

ผลิตภัณฑของกลุมได

ผูบริหาร/สมาชิก

สภาฯ/พนักงาน 

เจาหนาที่ ผูนําชุมชน

1 ครั้ง/ป เกษตรกรผลิตขาว
เหนียวไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
21 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาว
เหนียว

เพ่ือใหเกษตรกร
ผลิตขาวเหนียว
ไดมากขึ้น

เกษตรกรหมูที่     
   1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรผลิต
ลําไยไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
22 พัฒนาการผลิต

ลําไยในฤดูและ
นอกฤดู

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ลําไยของเกษตรกร

เกษตรกรหมูที่     
   1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีพืช
อาหารสัตวที่มี
คุณภาพอยาง

สํานัก
ปลัด/
เกษตร

23 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
อาหารสัตว

เพ่ิมยอดผลิตและ
มีคุณภาพใน
ทองถ่ิน

เกษตรกรหมูที่     
   1  - 6

สํานักปลัด19 สนับสนุนจัดตั้ง
กลุมเลี้ยงวัว

เพ่ือใหประชาชน
ที่วางงานได
รวมกลุมประกอบ
อาชีพและมีรายได
ใหกับครอบครัว

6 หมูบาน 6 กลุม/ป ประชาชนมีฐานะ
และความเปนอยู
ดีขึ้น
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

80,000 80,000 30,000 30,000 30,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมี
ผลผลิตมากยิ่งข้ึน

เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

โครงการปลูกพืช

หลังฤดูการทํานา

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใช
พ้ืนที่ทํา
การเกษตรและมี

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล

25 โครงการจัดไรนา

สวนผสมและเกษตร

ผสมผสาน

24 สงเสริมการผลิตพัก

ปลอดสารพิษ/ผัก

สวนครัว

เพ่ือรณรงคให
เกษตกรปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

เกษตรกรหมูท่ี 1  - 

6 และโรงเรียน 4 

โรงเรียน

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป สํานักปลัด/

เกษตรตําบล

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล

สํานัก
ปลัด/
เกษตร

27 โครงการสงเสริม
การเลี้ยงปลาและ
เพาะพันธุสัตวน้ํา

เพ่ือสงเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน

เกษตรกรหมูที่     
   1  - 6

26

คุณภาพอยาง
เพียงพอ

เกษตร
ตําบล

อาหารสัตว ทองถ่ิน

206



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

การเกษตรและมี
รายไดมากขึ้น

1 ครั้ง/ป

เกษตร
ตําบล

เพาะพันธุสัตวน้ํา ผสมผสาน

เกษตรกรไดใช
พ้ืนที่ทํา
การเกษตรและมี
รายไดมากขึ้น

สํานัก
ปลัด/
เกษตร
ตําบล

28 โครงการสงเสริม
การเลี้ยงไกพันธุ
พ้ืนเมือง

เพ่ือสงเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน

เกษตรกรหมูที่     
   1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
29 โครงการสงเสริมการ

เลี้ยงโคเศรษฐกิจ

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
30 โครงการสงเสริมการ

เลี้ยงสุกรขุน

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรสามารถ

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

ไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
31 เพ่ิมรายไดนอกภาค

การเกษตร การแปร

รูปผลผลิตการเกษตร

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑการเกษตร

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

207



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
32 ขุดสระน้ําขนาดเล็ก

เพ่ือการเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล

33 สงเสริมอาชีพเกษตร

 การปลูกพืช

พลังงานทดแทน

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีเงินทุน

หมุนเวียนในการ

ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
34 โครงการกองทุน

หมุนเวียน

เพ่ือใหเกษตรกรมี

เงนิทุนหมุนเวียนฯ

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
35 โครงการอันเนื่อง

มากจากพระราชดําริ

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดใชพ้ืนที่

ทําการเกษตรและมี

รายไดมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
36 โครงการสนับสนุน

เมล็ดพันธุพืช

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

208



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีรายได

เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
37 โครงการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน

เพ่ือใหเกษตรกรมี

ตลาดรองรับผลผลิต

การเกษตร

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
38 โครงการสงเสริม

การผลิตและการใช

ปุยชีวภาพ

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
39 โครงการจัดตั้ง

กองทุนวัตถุดิบใน

การจัดทําปุยชีวภาพ

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
40 โครงการสนับสนุน

เศรษฐกิจพึ่งตนเอง

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
41 โครงการสํารวจ

ความชวยเหลือใน

การปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

209



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
42 โครงการกระจาย

พันธุพืชตางๆ

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป เกษตรกรมีผลผลิต

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
43 โครงการจัดหา

เครื่องมือและ

อุปกรณดาน

การเกษตร

เพ่ือสงเสริม

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

เกษตรกรหมูท่ี       

 1  - 6

1 ครั้ง/ป สํานักงานมีวัสดุ

สํานักงานอยาง

เพียงพอ

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
44 โครงการจัดหาวัสดุ

สํานักงานเผยแพร 

ประชาสัมพันธฯลฯ

เพ่ือใหสํานักงานมี

วัสดุสํานักงาน

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ฯ

1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดเรียนรู

และพัฒนาการ

เกษตรของตัวเองได

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
45 โครงการพัฒนาจุด

สาธิต

เพ่ือใหมีจุสาธิตเพ่ือ

การพัฒนาการเกษตร

ศูนยถายทอดฯ

1 ครั้ง/ป ชุมชนมีพ้ืนที่ปาเพ่ิม

มากขึ้น

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
46 สงเสริมการปลูกปา เพื่อเพ่ิมพื้นที่ปา

ใหแกชุมชน

พ้ืนที่หมู 1 - 6 210



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

1 ครั้ง/ป ปองกันการการชําระ

ลางหนาดิน

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล
47 สงเสริมการปลูก

หญาแฝกในการ

อนุรักษดินและน้ํา

เพ่ือการอนุรักษและ

ปองการชําระลาง

หนาดิน

พ้ืนที่หมู 1 - 6

เพ่ือเปนแหลงกัก

เก็บน้ําเพ่ือการเกษตร

พ้ืนที่หมู 1 - 6 1 ครั้ง/ป เกษตรกรมรน้ําใชทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

สํานักปลัด/

เกษตรตําบล

49 ขุดลอกลําเหมืองทุง

หัวขัว

เพ่ือใหการไหลตัว

ของน้ําไดดีย่ิงขึ้น

ลําเหมืองทุงหัวขัว 

ตั้งแต แตอวยชัย   

ถึงลําหวยแมฮวก

1 แหง/ป เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

กองชาง

48 สงเสริมการสราง

ฝายแมว

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรไดทั่วถึง

เกษตรกรมีผลผลิต

ทางการเกษตร

เพ่ิมขึ้นและไดคุณภาพ

กองชาง50 ขุดลอกลําเหมืองทุง

ซี่ลี้ใต พรอม

กอสรางแตแบงน้ํา

เพ่ือใหการไหลตัว

ของน้ําไดดีย่ิงขึ้น

ลําเหมืองทุงซี่ลี้ใต 1 แหง/ป

กองชาง51 สงเสริมอาชีพ

เกษตรกร

เพ่ือใหเกษตรกรมี

ความรู และเพ่ิม

ผลผลิตได

หมูที่ 1 - 6 1 แหง/ป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

52 โครงการรานคาเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือรองรับผลผลิต

ทางการเกษตร

ตําบลไหลหิน

53 สนับสนุน พันธุพืช 

ปุย และสนับสนุน 

สงเสริมความรู

เกษตรอินทรีย

เพ่ือใหเกษตรกรมี

ความรูและไดรับ

การสงเสริมอาชีพ

ตําบลไหลหิน

1 ครั้ง/ป54 จัดซื้อตนพันธุกลาไม

ตางๆ

เพ่ือใหประชาชน

เพาะปลูกใน

หมูบาน/ชุมชน/ปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ในตําบล และลด

ภาวะโลกรอน

แจกพันธุกลาไม

ใหแกประชาชนใน

ตําบลไหลหิน 6 

หมูบาน

พ้ืนที่ตําบลไหลหินมี

ตนไมมากขึ้น รมรื่น 

อากาศดีขึ้น

สํานักปลัด

1 แหง/ป เกษตรกรมีตลาด

รองรับผลผลิต

กองชาง

1 แหง/ป เกษตรกรมีความรู

ดานการเกษตร

เพ่ิมขึ้นไดรับรับการ

สนับสนุนทุน

กองชาง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

55 อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

เพ่ือใหประชาชน

เพาะปลูกใน

หมูบาน/ชุมชน/ปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ในตําบล และลด

ภาวะโลกรอน

แจกพันธุกลาไม

ใหแกประชาชนใน

ตําบลไหลหิน 6 

หมูบาน

 - - - 30,000 30,000 1ครั้ง/ป พ้ืนที่ตําบลไหลหินมี

ตนไมมากขึ้น รมรื่น 

อากาศดีขึ้น

สํานักปลัด

56 การดําเนินงานของ

ศูนยบริการถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลไหลหิน

เพื่อเปนคาใชจายการ

ดําเนินงานการบริหาร

จัดการศนูย

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลไหลหิน

ตําบลไหลหิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1ครั้ง/ป เกษตรกรมีความรู

การดําเนินงานใน

การจัดการศูนย

เทคโนโลยีการเกษตร

สํานักปลัด

56 โครงการ 4,880,000 4,880,000 4,810,000 4,810,000 4,810,000รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.5 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

168-181
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
200,000 

เทศบาล
200,000 

เทศบาล
200,000 

เทศบาล
200,000 

เทศบาล
สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา

200,000
เทศบาล

คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ 

และพนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ของเทศบาลตําบล

ไหลหิน

1 ครั้ง/ป คณะผูบริหารสมาชิก

สภาฯ และพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา

 และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลไหลหิน

มีความรูความสามารถ

ในระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของในการปฏิบัติ

หนาที่เพ่ิมมากขึ้น และ

เปนประโยชนตอ

ประชาชนผูรบับริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

1 ฝกอบรม ประชุม และ

สัมมนา คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ และ

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางใหมีความรู

 ความสามารถใน

ระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวของท้ังในจังหวัด

และตางจังหวัด

เพ่ือใหคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ และ

พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางมีความรู

ความสามารถใน

ระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวของในการปฏิบัติ

หนาที่
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบล
ไหลหิน

ผูบริหาร,
สมาชิกสภา
,กํานัน ผูใหญ
บาน,เจาหนาที่
งาน
ปองกันฯทต.

1 ครั้ง/ป การปฏิบัติ
หนาที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด1 ครั้ง/ป ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงาน

และเจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลไหล

หินมีความรูและ

ประสบการณใน

การทํางาน

200,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

3 อบรมคณุธรรม
จริยธรรม

เพ่ือปลุกจิตสํานึก
ใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม

2 โครงการทัศนะศึกษา
ดูงานของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
เจาหนาที่ไดเรียนรู
ประสบการณจาก
การศกึษาดูงานของ
หนวยงานอ่ืน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

1 ครั้ง/ป พนักงาน
เจาหนาที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม

พนักงาน เจา
ในหนาที่ใน
เทศบาล

4 อบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
องคกร (ตามนโยบาย
ลําปางสุจริต)

เพ่ือปลุกจิตสํานึก
ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคุณธรรม
 จริยธรรม

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

5 อบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายที่ใช
ในการปฏิบัติหนาที่
ใหแกบุคลากร
เทศบาลตําบลไหล
หินและประชาชน
ทั่วไป

เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิกสภา ฯ ผูนํา
ชุมชน กํานัน 
ผูใหญบาน บุคลากร
เทศบาลฯและ
ประชาชนท่ัวไป ได
มีความรูเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
ผูนําชุมชน 
กํานัน 
ผูใหญบาน 
บุคลากร
เทศบาลฯและ
ประชาชนท่ัวไป
 ไดมีความรู
เก่ียวกับ
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เก่ียวของ

1 ครั้ง/ป ผูบริหาร สมาชิก
สภา ฯ ผูนํา
ชุมชน กํานัน 
ผูใหญบาน 
บุคลากร
เทศบาลฯและ
ประชาชนท่ัวไป 
ไดมีความรู
เก่ียวกับระเบียบ
 กฎหมายที่
เก่ียวของ

สํานักปลัด20,000
เทศบาล
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพ่ือเปนฐานขอมูล
การจัดเก็บภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินของ
เทศบาล

จัดทําแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน

ประชาชน หมูที่
 1-6

6 เทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือพบปะ เยี่ยม
เยือนประชาชนใน
พ้ืนที่

7 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เทศบาล
ตําบลไหลหิน (กอง
คลัง)

1 ครั้ง/ป เทศบาลสามารถ
รับทราบปญหา
และความ
ตองการของ
ประชาชนได

1 ครั้ง/ป สามารถ
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีตางๆ
ไดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวยพรอม
ทะเบียน
ทรัพยสินตางๆ

กองคลัง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

8 ดําเนินกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล
และ
กระทรวงมหาดไทย

เพ่ือสนองตอบตอ
นโยบายของรัฐบาล
และ
กระทรวงมหาดไทย

พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลไหลหิน

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

1 ครั้ง/ป สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนได
อยางรวดเร็ว

สํานักปลัด

9 กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติตามแนว
พระราชดําริ

เพ่ือพัฒนาพื้นที่
ตามแนวพระราชดําริ

พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลไหลหิน

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

1 ครั้ง/ป สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนได
อยางรวดเร็ว

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

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

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

สํารวจ ตรวจสอบ
เขตที่ดิน

เพ่ือใหเปนที่ดิน/
ทางสาธารณะ
ประโยชน

10 สํารวจ 
ตรวจสอบเขต
ที่ดินบริเวณ
เลียบลําหวยแม
ฮวก และแม
เหิน ใหเปนทาง
สาธารณประโยช
น หมู 3

1 ครั้ง/ป สามารถใช
ประโยชนใน
ที่ดิน/ทาง
สาธารณะ
ประโยชนได

สํานักปลัด

11 1 ครั้ง/ป การปฏิบัติ
หนาที่อยาง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น

ปรับปรุงระบบไฟฟา
สํานักงานเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เพ่ือใหการทํางานที่
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
ไหลหิน

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

12 คาใชจายในการเลือกตั้ง/

เลือกตั้งซอมนายกฯ/

สมาชิกสภาเทศบาล

เพ่ือใหมีงบประมาณใช

จายในการดําเนินงาน

เลือกตั้งทองถิ่น

การเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี,

สมาชิกสภา

เทศบาลตําบล

ไหลหิน

300,000

เทศบาล

300,000

เทศบาล

300,000

เทศบาล

300,000

เทศบาล

300,000

เทศบาล

การจัดการ

เลือกตั้ง

เปนไปดวย

ความ

เรียบรอย

มีงบประมาณใน

การดําเนินงาน

เลือกตั้งอยาง

เพียงพอ

สํานักปลัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

13 โครงการใหความรูแก

พนักงานและประชาชน

ทั่วไป เรื่อง พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540

เพ่ือใหพนักงาน 

พนักงานจางและ

ประชาชนท่ัวไปมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540

พนักงาน 

พนักงานจาง 

ลูกจาง และ

ประชาชนท่ัวไป

พนักงาน

พนักงานจาง

ลูกจางมี

ความรูรอย

ละ90และ

ประชาชน

ทั่วไป

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูรอย

ละ80

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูเรื่อง พรบ.

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 

2540

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

14 โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวน

บูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาและแผน

ชุมชน

เพ่ือบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนารวมกัน

การจัดทํา

แผนพัฒาทองถ่ิน

และแผนพัฒนา

หมูบาน

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

ปญหา

ความ

ตองการ

ของชุมชน

และไดรับ

การบรรจุ

ในแผนรอย

ละ100

รับทราบปญหา

ความตองการของ

ชุมชนและไดรับ

การบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่น

สํานักปลัด

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

20,000

เทศบาล

สํานักปลัดพนักงาน

พนักงานจาง

ลูกจางมีมี

ความ

รับผิดชอบ

ตอหนาที่

ปฏิบัติงานตะหนัก

ถึงบทบาทหนาที่

และการบําบัดทุกข

บํารุงสุขของ

ประชาชน

15 คาใชจายในการจัดงาน

วันเทศบาล

เพ่ือใหพนักงาน 

พนักงานจางตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่และ

การบําบัดทุกขบํารุงสุข

ของประชาชน

พนักงาน 

พนักงานจาง 

ลูกจาง และ

ประชาชนท่ัวไป
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

16 โครงการ 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000

16 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

เทศบาลตําบลไหลหิน

เพ่ือใหพนักงาน 

พนักงานจางและ

ลูกจาง มีความรู ความ

เขาใจประสบการณ

จากการอบรม 

การศึกษาดูงานจาก

หนวยงานอ่ืน

พนักงาน 

พนักงานจาง 

ลูกจาง และลูกจาง

เทศบาลตําบล

ไหลหิน

  1ครั้ง/ป พนักงาน พนักงาน

จางและลูกจาง มี

ความรู ความ

เขาใจ

ประสบการณจาก

การอบรม 

การศึกษาดูงาน

จากหนวยงานอ่ืน

สํานักปลัด

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
50,000 -

เทศบาล

5,000 -

เทศบาล

5,000 -

เทศบาล

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
1 อุดหนุน ศป.ปส.จ.

ลําปาง /อําเภอ และ
หนวยงานที่เก่ียวของ

เพ่ือสนับสนุน
การปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

2 อุดหนุนโครงการ
สงเสริมสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในดานการตลาด

เปาหมาย
                   งบประมาณและที่ผานมา

เพ่ือการออก
รานในงานฤดู
หนาวและการ
ชาดจังหวัด
ลําปาง 
ประจําป 2560

งานฤดู
หนาวและ
การชาด
จังหวัด
ลําปาง  
ประจําป 
2560

- - -

ศป.ปส.อ.
เกาะคา

สํานักปลัด3 อุดหนุนอําเภอเกาะ
คาโครงการสืบ
สานปาเวณีเจาพอ
ทิพยชาง

เพ่ือสงเสริม

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน

- - -

ปาเวณีเจา

พอทิพยชาง
- - 1 ครั้ง/ป ประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน ไดรับการ
สืบสาน

-

1 ครั้ง/ป การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดไดผล
เปนรูปธรรม

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป เทศบาลตําบลไหลหิน
ไดเขารวมงานเฉลิม
พระชนมพรรษา งาน
ฤดูหนาวและงาน
กาชาดจังหวัดลําปาง  
ประจําป

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
20,000 20,000

20,000 -

5 โครงการ 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000

5 อุดหนุนการจัดงาน
วันสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
นครลําปาง

เพ่ือเปนการ
เทิดพระเกียรติ
พระนเรศวร
มหาราช

การจัด
งานวัน
สมเด็จ
พระ
นเรศวร
มหาราช 
นคร
ลําปาง  

- -

4 โครงการเงนิอุดหนุน

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานโครงการ

เงนิอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ

เกาะคา

มีสวนรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นระดับ

อําเภอเกาะคา

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักปลัด

รวม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                          งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป

- 1 ครั้ง/ป ขาราชการและ
ประชาชนในอําเภอ
เกาะคา ไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน

สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
732,000 732,000 732,000 732,000 732,000

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

1 โครงการ 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

วัตถุประสงค เปาหมาย
            งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 เทอม/ป เด็กนักเรียนรับ
สารอาหารที่ครบถวน
และเจริญเติบโตตามวัย

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนได
รับประทาน
อาหารทุกคน
และไดรับ
สารอาหารที่
ครบถวนและ
เจริญเติบโต
ตามวัย

ที่ โครงการ

1 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหแก
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบล
ไหลหิน

โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. ใน
เขต
เทศบาล
ตําบลไหล
หิน

รวม
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางเปนสังคมแหลงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
5,000  -

เทศบาล

1 โครงการ 5,000 0 0 0 0

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
สํานักปลัด-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                  งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1 ครั้ง/ป

รวม

1 อุดหนุนมหกรรม   ก
องปูจา ประจําป

-เพ่ือสงเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน

มหกรรมก
องปูจา 
ประจําป 
2560

ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน ไดรับการ
สืบสาน
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

5. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
20,000

เทศบาล

1 โครงการ 20,000 0 0 0 0

สํานักปลัดมีศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อ จัดจางของ 
อปท.ในอําเภอเกาะคา

รวม

เพ่ือสนับสนุน
ศูนยขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อ จัดจาง
ของ อปท.ใน
อําเภอเกาะคา

ศูนย
ขอมูล
ขาวสาร
การจัดซื้อ
 จัดจาง
ของ อปท.
ในอําเภอ

1 ครั้ง/ป- - -1 อุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ 
จัดจางของ อปท

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
                     งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 บริหารงาน

ทั่วไป
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน
เพ่ือใชเก็บ
เอกสารงาน
ของกองคลัง

ตูเหล็ก ชนิด 2 
บาน จํานวน 3 
 ตู

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีตูเก็บ
เอกสารอยาง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัย

สํานัก
ปลัดกอง
คลัง

2 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชใน
กิจการของ
กองคลัง

เครื่องพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

3 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชใน
กิจการของ
กองคลัง

เครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

4 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใช
ปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด

เครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

5 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใช
กิจการของ
สํานักปลัด

เครื่องพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

6 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องถาย
เอกสาร จํานวน
 1 เครื่อง

70,000 70,000 70,000 10,000 10,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

7 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณา
และ
เผยแพร

เพ่ือใชในการ
ประชุม 
สัมมนา 
กิจกรรม
ตางๆ ของ
เทศบาล
ตําบลไหลหิน

ทีวีชนิดติดผนัง 
ขนาดจอไมนอย
กวา 60 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สามารถ
จัดการ
ประชุมสัมมนา
 และจัด
กิจกรรม ได
ยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

8 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณา
และ
เผยแพร

เพ่ือใชในการ
ดําเนินงาน
และกิจกรรม
ตางๆ ของ
เทศบาล
ตําบลไหลหิน

กลองดิจิตอล 
จํานวน 1 อัน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

9 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุถัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชเปด
แทน
เครื่องปรับอา
กาศซึ่งเปน
การประหยัด
พลังงานไฟฟา

พัดลมแบบตั้ง
พ้ืน จํานวน 2 ตัว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คาไฟฟา
สํานักงานลดลง

สํานักปลัด

10 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหน
ะและ
ขนสง

เพ่ือใชในงาน
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
และการ
บริการดาน
จราจร

แผงก้ันจราจร 
จํานวน 20 ชุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การบริการ
ดานจราจรมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

11 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพ่ือการ
จัดเก็บขยะ
และการ
กําจัดขยะที่
มี
ประสิทธิภาพ

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย 
จํานวน 1 คัน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การจัดเก็บ
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

12 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุถัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชเปด
แทน
เครื่องปรับอา
กาศซึ่งเปน
การประหยัด
พลังงานไฟฟา

พัดลมติดผนัง 
จํานวน 7 เครื่อง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 คาไฟฟา
สํานักงานลดลง

สํานักปลัด

13 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุถัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชวาง
คอมพิวเตอร
สํานักงาน

โตะคอมพิวเตอร
 จํานวน 1 ชุด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

14 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุถัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือจัดเก็บ
ยาสามัญ
ประจําบาน

ตูยาสามัญ 
จํานวน 1 ตู

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จัดเก็บยา
อยาง
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
หยิบใช

สํานักปลัด

15 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชเก็บ
เอกสารงาน
ของสํานักปลัด

ตูเหล็ก ชนิด 2 
บาน จํานวน 1 
 ตู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีตูเก็บ
เอกสารอยาง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

16 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชใน
กิจการของ
สํานักปลัด

เครื่องพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

17 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหน
ะและ
ขนสง

เพ่ือรับ-สง
เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ไหล

รถตูรับสง
นักเรียน จํานวน
 1 คัน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลดภาระ
ผูปกครองของ
เด็กเล็ก

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

18 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณา
และ
เผยแพร

เพ่ือการ
ประชาสัมพัน
ธ

ชุดเครื่องเสียง
พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ของศูนยได

สํานักปลัด

19 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ชุดทดสอบเพ่ือ
หาคาความขน
เหลวของ
คอนกรีต 
จํานวน 1 ชุด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การกอสรางมี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัย

กองชาง

20 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชใน
กิจการของ
กองชาง

เครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองชาง

21 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชกสน
กิจการของ
กองชาง

คอมพิวเตอร
แบบพกพา 
จํานวน 1 เครื่อง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

22 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบาน
งานครัว

เพ่ือปองกัน
แสงแดดของ
หองกองชาง

ผามานภายใน
กองชาง จํานวน
 1 หอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถ
ปฏิบัติงานได
อยางป
ประสิทธิภาพ

กองชาง

23 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
กิจกรรมของ
เทศบาล
ตําบลไหลหิน

ไฟสปอรตไลท 
ขนาด 800 
วัตต จํานวน 5 
ชุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีไฟสปอรต
ไลทใชในการ
จัดงาน
กิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล

กองชาง

24 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

สวานกระแทก
ถนน จํานวน 1
 ตัว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสวานใชใน
การเจาะ 
กระแทกถนน
และงานตางๆ
ของเทศบาล

กองชาง
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

25 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
เพ่ือใชใน
กิจการของ
กองชาง

เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/LED 
ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด
A3 จํานวน 1 
เครื่อง

- - 53,000 53,000 53,000 การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองชาง

26 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหน
ะและ
ขนสง

เพ่ือการซอม
บํารุงระบบ
ไฟฟา
สาธารณะที่
มีความ
ปลอดภัย

รถกระเชาไฟฟา
 จํานวน 1 คัน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การซอมแซม
ระบบไฟฟา
สาธารณะมี
ความปลอดภัย

กองชาง

27 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหน
ะและ
ขนสง

เพ่ือใชในการ
กําจัด
ผักตบชวา 
และบรรเทา
สาธารณภัย

เรือ จํานวน 1 
ลํา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับความ
ชวยเหลือและ
แหลงน้ํา คู 
คลองสะอาด

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

28 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหน
ะและ
ขนสง

เพ่ือใชในงาน
ฉุกเฉิน หรือ
สงผูปวย
ฉุกเฉิน

รถกูชีพกูภัย
ฉุกเฉิน(ดีเซล) 
พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 150,000 150,000 การซอมแซม
ระบบไฟฟา
สาธารณะมี
ความปลอดภัย

กองชาง

29 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

โตะผูบริหาร 
จํานวน 1 ตัว

- - 15,000 15,000 15,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

30 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องเจาะวัด

ความหนา

คอนกรีตและ

แอสฟสติกคอน 

กรีตจํานวน 1 

เครื่อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

31 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เกาอี้ผูบริหาร  
จํานวน 1 ตัว

- - 5,000 5,000 5,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

32 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องปรับ 
อากาศ จํานวน 
2 เครื่อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

33 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตูเก็บเอกสาร
บานเลื่อน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

34 เคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร
เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รถฟารม

แทรกเตอรชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ 

ขนาด 85 แรงมา

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

35 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
พาหนะ
และขนสง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 2
 ตัน  แบบ 4 ลอ

962,000 962,000 962,000 962,000 962,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

36 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
พาหนะ
และขนสง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน  แบบ 6 ลอ

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

37 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องยอยปุย-
พืชสด

- 85,000 85,000 85,000 85,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

38 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องอัดเม็ดปุย
สด

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

39 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องรอนเม็ด

ปุยแบบแนวนอน
- 50,000 50,000 50,000 50,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

40 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
พาหนะ
และขนสง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 1 ตัน 
แบบอัดทาย

- 950,000 950,000 950,000 950,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

41 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องบดสับขยะ - 55,000 55,000 55,000 55,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

42 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ชุดเครื่องคัด
แยกขยะ แบบ
พาลําเลียง
พรอมอุปกรณ

- 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

43 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

จักรเย็บกระสอบ

ปุย
- 15,000 15,000 15,000 15,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

44 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตะแกรงแยก   
ปุยเม็ด

- 67,000 67,000 67,000 67,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

45 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

จานปนปุย - 200,000 200,000 200,000 200,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

46 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องผสมปุย
แบบแนวตั้ง

- 85,000 85,000 85,000 85,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

47 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑอ่ืนๆ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตราชั่งน้ําแบบมี

ตุม
- 22,000 22,000 22,000 22,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

48 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

โตะประชุม 
จํานวน 24 ที่นั่ง
 (ราคาตาม
ทองตลาด)

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

49 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
พาหนะ
และขนสง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รถยนตโดยสาร 

ขนาดไมนอยกวา 

12 ที่นั่ง(ดีเซล) 

จํานวน 1 คัน 

ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 

2,400ซีซีหรือ

กําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90

 กิโลวัตต

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

50 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การ แพทย

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องชั่ง
น้ําหนักแบบ
ดิจิตอลพรอมที่
วัดสวนสูง 
จํานวน 1 เครื่อง

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

51 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาส
ตรหรือ
การ แพทย

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบอินฟราเรด 

(infrared 

Thermometer)

 จํานวน 1 เครื่อง

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

52 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน 

ชนิดติดผนัง (มี

ระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 40,000 บี

ทียู จํานวน 4 

เครื่อง (ราคาตา

มาตรฐานครุภัณฑ)

- 204,800 204,800 204,800 204,800 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

53 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง

- 21,000 21,000 21,000 21,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

54 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
โฆษณา
และ
เผยแพร

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

จอรับภาพชนิด

มอเตอร ขนาด

เสนทะแยงมุม  

1.5 นิ้ว จํานวน 

1 เครื่อง

- 21,800 21,800 21,800 21,800 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

55 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
โฆษณา
และ
เผยแพร

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 

ขนาด3,500 

ANSl Lumens 

จํานวน 1 เครื่อง

- 30,300 30,300 30,300 30,300 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

56 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
คอมพิวเต
อร

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องพิมพ 

Multifunction 

แบบฉีดหมึก

(inkjet) จํานวน 

1 เครื่อง

- 7,900 7,900 7,900 7,900 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

57 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
ดนตรี
และ
นาฏศิลป

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องเลนดนตรี

ไทย เชน อังกะลุง 

ฉิ่ง ฉาบ กลองแขก

 โหมง กรับ จํานวน

 1 ชุด(ใชสําหรับ 

รร.ผูสูงอายุ)

- 12,000 12,000 12,000 12,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

58 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

บอรด

ประชาสัมพันธ 

แบบโครงขาตั้งมี

ลอเลื่อน จํานวน

 1 บอรด

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

59 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตูเก็บเอกสาร 4 

ลิ้นชัก จํานวน 3

 ตู (ราคาตาม

ทองตลาด)

- 13,500 13,500 13,500 13,500 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กองคลัง

60 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เกาอี้สํานักงาน

แบบหมุน จํานวน

 3 ตัว

- 4,500 4,500 4,500 4,500 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

61 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํารวจ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เทปวัดระยะเหล็ก

เคลือบไนลอน 

Richter 50 

เมตร จํานวน 1 

อัน

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

62 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํารวจ

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ลอวัดระยะทาง 

รุน Professional

 จํานวน 1 อัน

- 13,000 13,000 13,000 13,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

63 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

โตะประชุมแบบ

พับได ตัวละ 

2,900 บาท 

จํานวน 20 ตัว
(ราคาตามทองตลาด)

- 58,000 58,000 58,000 58,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

64 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เกาอี้พลาสติก 

ตัวละ 380 บาท

 จํานวน 100 ตัว

 (ราคาตาม

ทองตลาด)

- 38,000 38,000 38,000 38,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

65 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน 

ชนิดตั้งหรือชนิด

แขวน(มีระบบ

ฟอกอากาศ)ขนาด

40,000บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

- 51,200 51,200 51,200 51,200 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

66 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตัวรับสัญญาณ 

Wifi พรอม

อุปกรณติดตั้งใน

หองประชุม

เทศบาลไหลิ่น

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

67 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

อุปกรณอานบัตร

แบบ

เอนกประสงค 

(Smart Card 

Reader)

- 2,000 2,000 2,000 2,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

68 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบาน
งานครัว

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ตูขยะอันตราย 

จํานวน 4 ตู
- 25,000 25,000 25,000 25,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

69 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

โตะคอมพิวเตอร

จํานวน  4  ตัว
- 6,000 6,000 6,000 6,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

70 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
เครื่องดับ
เพลง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

สายสงน้ํา

ดับเพลิงขนาด

2.5 นิ้ว 20 

เมตรผาใบสีแดง 

จํานวน 1 เสน

- - 12,000 12,000 12,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

71 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
เครื่อง
ดับเพลิง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

สายสงน้ํา

ดับเพลิงขนาด 

1.5นิ้ว 20 เมตร

ผาใบสีแดง 

จํานวน 3 เสน

- - 30,000 30,000 30,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

72 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
เครื่องดับ
เพลง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

ไฟไซเรนแบบ

หมุน 6 นิ้ว 220

 V LED สีแดง   

 4 อัน

- - 15,000 15,000 15,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

73 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
เครื่อง
ดับเพลิง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

รองเทาดับเพลิง

พื้นเหล็ก หัว

เหล็กมีหูหิ้ว  

จํานวน 6 คู

- - 24,000 24,000 24,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานัก
ปลัดกอง
คลัง

74 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
เครื่องดับ
เพลง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

หัวฉีดปรับฝอย

สําหรับสวม

ปลายหัวฉีด 

สามารถปรับหัว

ได ขนาด 2.5 

นิ้วจํานวน 1 อัน

- - 5,000 5,000 5,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

75 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภัณฑ
เครื่อง
ดับเพลิง

เพ่ือใชใน
กิจการงาน
ของเทศบาล
ตําบลไหลหิน

กรวยยางจราจร 

ขนาด 80 

เซนติเมตร  

จํานวน 20 อัน

- - 14,000 14,000 14,000 ปฏิบัติงาน  ได

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

                รวม 75       โครงการ 8,398,000 13,752,000 13,911,000 12,861,000 12,861,000
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย
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แบบ ผ.03

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค
                  งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมาย

                รวม 69       โครงการ ######## 21,443,000 21,702,000 20,652,000 20,652,000
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แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 กอสรางถนนบดอัดหิน

คลุก เชื่อมตําบลเกาะคา
สายหมูที่ 4 เชื่อมหมูที่ 7
 บานทุงเจริญ

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนเชื่อมสาย
หมูที่ 4 เชื่อม
หมูที่ 7 บาน
ทุงเจริญ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

2 กอสรางถนน ค.ส.ล.      
  สายบานหมูที่ 3 เชื่อม
บานทุงขามใต หมูที่ 9 
ตําบลใหมพัฒนา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนสายบาน
หมูที่ 3  เชื่อม
บานทุงขามใต 
   หมูท่ี 9 
ตําบลใหม
พัฒนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมายโครงการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
3 กอสรางถนนแอสฟสติก  

  หมูที่ 2 บานไหลหิน 
เชื่อม หมูที่ 1 ตําบลใหม
พัฒนา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนสายบาน
หมูที่ 2 บาน
ไหลหิน เชื่อม 
 หมูที่ 1 ตําบล
ใหมพัฒนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2564 (KPI)
4 กอสรางถนนแอสฟสติก  

  หมูที่ 5 บานก่ิว เชื่อม  
   บานทุงขามหมูที่ 6     
  ตําบลใหมพัฒนา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนสายบาน
หมูที่ 5 บาน
ก่ิว ตําบลไหล
หิน เชื่อม หมูท่ี
 6        ตําบล
ใหมพัฒนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

วางทอระบายน้ํา เพ่ือระบาย
น้ําทวมขัง
ถนน

วางทอระบาย
น้ําถนนเกาะคา
 – นาโปงหาญ
 2 ฝง หมูที่ 1

กอสราง
ถนนลาดยาง
สายบานทุง
ขาม ม. 9 ต.
ใหมพัฒนา 
เชื่อมตอ ม.4 
ต.ไหลหิน 
บานมะกอกฯ 

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

5 น้ําไมทวมขังถนน
 การเดินทางมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น

6 กอสรางถนนแอสฟลสติก เพ่ือเปน
ถนนสาย
หลัก
เชื่อมตอ
หมูบานและ
ระหวางตําบล

กองชาง

1 แหง/ป ประชาชน
เดินทางติดตอ
ทําการคาขายได
สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

1 แหง/ป

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
กอสรางถนน
แอสฟลสติ
กเลียบน้ํายาว
ฝงทุงหัวขัว

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

กอสรางถนนแอสฟลสติก เพ่ือเปนถนน
เขาสูพ้ืนที่
การเกษตร

กอสรางถนน
แอสฟลติกส
ถนนเลียบ
คลอง
ชลประทาน
พรอมทํารั้วกั้น
 บานกิ่ว หมู 5
 เชื่อมตําบล
ลําปางหลวง

ที่

กองชาง

1 แหง/ป เกษตรกร
เดินทางสะดวก
และขนถาย
ผลผลิต
การเกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง7

8 กอสรางถนนแอสฟลสติก เพ่ือเปนถนน
เขาสูพ้ืนที่
การเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมายวัตถุประสงคโครงการ

1 แหง/ป เกษตรกร
เดินทางสะดวก
และขนถาย
ผลผลิต
การเกษตรได
อยางมี
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
 หมู 6 เชื่อม
ตําบลใหม
พัฒนา

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

9 โครงการ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

9 กอสรางถนนแอสฟลสติก
ในพ้ืนที่ตําบลไหลหิน

เพ่ือเปน
เสนทางใน
การเชื่อมตอ
ระหวาง
ตําบล 
อําเภอ ใน
ดานการคา 
การเกษตร 

ถนนแอสฟลส
ติกในพื้นที่
ตําบลไหลหิน 
6 หมูบาน 
เชื่อมตําบล
ใหมพัฒนา 
ตําบลเกาะคา
แมยาว

1 สาย/ป ระบบเศรษฐกิจ
ในตําบล/
หมูบาน/
ประชาชนดีข้ึน

กองชาง

อยางมี
ประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
1 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง

พังแบบบันไดลงน้ําแมยาว
    ชวงบานเขาซอน หมูที่
 1   บานไหลหิน หมูที่ 2
       บานไหลหิน
ตะวันตก หมูที่ 6 บาน
มะกอก-นาบัว หมูที่ 4 
เชื่อมตอตําบลเกาะคา 
และตําบลใหมพัฒนา

เพ่ือปองกัน
การ
พังทลายของ
ริมแมน้ํา
ยาวและ
ความ
สวยงามของ
บริเวณริม
แมน้ํายาว

บานเขาซอน
หมูที่ 1 บาน
ไหลหิน หมูท่ี 
2 บานไหลหิน
ตะวันตก หมูที่
 6 บาน
มะกอก-นาบัว
 หมูที่ 4 
ขนาดสูง 5 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง/ป ริมแมน้ํายาวมี
ความคงทนตอ
การกัดเซาะของ
น้ําปละเปน
สถานที่ใช
ประโยชนของ
ประชาชน

กองชาง/

อบจ.

2 วางทอระบายน้ําพรอม
บอพักบริเวณ 2 ฝง ถนน
สาย   เกาะคา-นาโปง
หาญ เชื่อมตอตําบลเกาะ
คา และตําบล   ใหม
พัฒนา

เพ่ือการระ
บาย้ําทวม
ขังอยางมี
ประสิทธิภาพ
และปองกัน
อันตราย
จากการใช
ถนน

วางทอระบาย
น้ําบริเวณขาง
ถนนสายเกาะ
คา-  นาโปง
หาญ ชวง
ระหวางปาน
เขาซอน บาน
ไหลหิน บาน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง/ป การระบายน้ํา
ทวมขังมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนใชรถ
ใชถนนมีความ
ปลอดภัย

กองชาง/

อบจ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัดงบประมาณและที่ผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

หนวยงาน

รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 205



แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
3 กอสรางคลองสงน้ําตัว U 

   ลําเหมืองเขาซอนตําบล
    ไหลหิน เชื่อมตําบล
ลําปางหลวง ตําบลเกาะ
คาแมยาว

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุง
เขาซอน ตําบล
ไหลหินเชื่อม
ตําบลลําปาง
หลวงเชื่อม
ตําบลเกาะคา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

กองชาง

4 กอสรางคลองสงน้ําตัว U 
   ลําเหมืองทุงเตียมตําบล
    ไหลหินเชื่อมตําบล
ใหมพัฒนา

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุง
เตียม ตําบล
ไหลหิน เชื่อม 
ตําบล  ใหม
พัฒนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

กองชาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

ไดรับ
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

กองชาง5 เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 แหง/ป การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

เทดาดลํา
เหมืองตัว U 
ฝายเตาปูน – 
บานหนองห
ลาย หมู 1

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

รับผิดชอบ
งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ที่
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

กองชาง

6 กอสรางฝายน้ําลนลําน้ํา
แมยาว

เพ่ือเปน
แหลงน้ําใช
ในการ
อุปโภค-
บริโภคและ

ทําฝายน้ําลน
ลําน้ําแมยาว
บริเวณหนา
บาน ผอ.
สุวรรณ  

7 วางทอ/รางสงน้ํา

กองชาง8 กอสรางคลองสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือใชสงน้ํา
ทําการเกษตร

กอสรางคลอง
ชลประทาน
เชื่อมตอกิ่วคอ
หมามาบานแม
ฮวก หมู 3

1 แหง/ป เปนแหลงน้ํา
สํารองใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วางทอ/รางสง
น้ําเชื่อมตอกิ่ว
คอหมามายัง
ทุงแพะหนอง
หาหมู 2

กองชางเปนแหลงน้ํา
สํารองใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

1 แหง/ป

1 แหง/ป

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

การสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

รับผิดชอบ

หลัก
ไดรับ

ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

207



แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.

9 โครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

200-207

รวม

1 แหง/ปเทดาดลํา
เหมืองตัว U 
ฝายเตาปูน – 
บานหนองห
ลาย หมู 1

เทดาดลําเหมืองตัว U เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

9 กองชางการสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรได
อยางทั่วถึง

208



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 กอสรางถนนผิว

จราจรลูกรังบด
อัดแนน  ถนน
สายทุงนาสา 
บานแมฮวก   
หมู 3

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

กอสรางถนนผิว
จราจรลูกรังบดอัด
แนน  ถนนสายทุง
นาสา บานแมฮวก
 หมู 3

- - 740,000 740,000 740,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมายโครงการ

๒๒๘



แบบ ผ.๐๑รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2 กอสรางถนนหิน

คลุกบดอัดแนน
(ลป.ถ.40-023)
 ถนนหลัง
เทศบาลฯ
เชื่อมตอถนน
คลอง
ชลประทาน หมู
 2

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

กอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน
(ลป.ถ.40-023) 
ถนนหลังเทศบาลฯ
เชื่อมตอถนนคลอง
ชลประทาน หมุที่ 2

- - 375,000 375,000 375,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

3 วางทอระบายน้ํา
  พรอมบอพักน้ํา
 บริเวณ       ลํา
เหมือง สบฮวก 
หมู 1

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

วางทอระบายน้ํา  
พรอมบอพักน้ํา 
บริเวณลําเหมือง
สบฮวก หมู 1

- - 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

๒๒๘



แบบ ผ.๐๑รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
4 ซอมแซม

ปรับปรุงผิวทาง
จราจรถนน
ลูกรังบดอัดแนน
 บริเวณถนน
บานแมฮวก หมู
ที่ 3 ถึงบาน
มะกอก-นาบัว 
ตําบลไหลหิน

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ซอมแซมปรับปรุง
ผิวทางจราจรถนน
ลูกรังบดอัดแนน 
บริเวณถนนบาน
แมฮวก หมูที่ 3 
ถึงบานมะกอก-นา
บัว ตําบลไหลหิน

- - 498,000 498,000 498,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

5 กอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งและ
ระบบระบายน้ํา
 บานมะกอก-
นาบัว หมูที่ 4 
ตําบลไหลหิน

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

กอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งและ
ระบบระบายน้ํา 
บานมะกอก-นาบัว
 หมูที่ 4 ตําบล
ไหลหิน

- - 500,000 500,000 500,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

6 กอสราง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟสติกคอนกรีต

บริเวณทางเขาปาชา

บานไหลหิน หมู 2

เพ่ือการเดินทาง

สัญจรไป มาที่

สะดวกมีความ

ปลอดภัยในการ

ใชรถ ใชถนน

กอสรางถนนลาดยาง

ผิวทางแอสฟสติกคอ

นกรีตบริเวณทางเขา

ปาชาบานไหลหิน หมู

 2

- - 1,510,000 1,510,000 151,000 1 แหง/ป ประชาชน

เดินทาง

สะดวกและมี

ความ

ปลอดภัยมาก

ขึ้น

กองชาง

๒๒๘



แบบ ผ.๐๑รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 กอสรางผิว

จราจรถนน
ลูกรังบดอัดแนน
  บริเวณถนน
บานแมฮวก - 
บานมะกอก -
นาบัว  หมู 3

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

กอสรางผิวจราจร
ถนนลูกรังบดอัด
แนน  บริเวณถนน
บานแมฮวก - บาน
มะกอก -นาบัว  
หมู 3

- - 750,000 750,000 750,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

8 กอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน
(ลป.ถ.40-025)
 ถนนเลียบ
เหมืองเชื่อมสาย
บอขยะ บาน
ไหลหิน  หมู 2

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

กอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน
(ลป.ถ.40-025) 
ถนนเลียบเหมือง
เชื่อมสายบอขยะ 
บานไหลหิน  หมู 2

- - 640,000 640,000 640,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

8 โครงการ - - 4,828,000 4,828,000 4,828,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

รวม

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒๒๘



แบบ ผ.๐๑รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 อนุรักษฟนฟู

แหลงน้ําอาง
เก็บน้ําแมเถา
และกอสราง
ระบบสงน้ําเขา
สูพื้นที่
การเกษตร บาน
แมฮวก  หมู 3

เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน

อนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําอางเก็บน้ําแม
เถาและกอสราง
ระบบสงน้ําเขาสู
พ้ืนที่การเกษตร 
บานแมฮวก หมู 3

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง/ป ประชาชนมี
ความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองชาง

2 อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําอาง
เก็บน้ําแมเหิน
และกอสราง
ระบบสงน้ําเขา
สูพื้นที่
การเกษตร บาน
เขาซอน  หมู 1

เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน

อนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําอางเก็บน้ําแม
เหินและกอสราง
ระบบสงน้ําเขาสู
พ้ืนที่การเกษตร 
บานเขาซอน  หมู 1

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง/ป ประชาชนมี
ความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

๒๒๘



แบบ ผ.๐๑รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
3 อนุรักษฟนฟู

แหลงน้ําอาง
เก็บน้ําแมฮวก
และกอสราง
ระบบสงน้ําเขา
สูพื้นที่
การเกษตร บาน
มะกอก-นาบัว  
หมู 4

เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน

อนุรักษฟนฟูแหลง
น้ําอางเก็บน้ําแม
ฮวกและกอสราง
ระบบสงน้ําเขาสู
พ้ืนที่การเกษตร 
บานมะกอก-นาบัว 
 หมู 4

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง/ป ประชาชนมี
ความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองชาง

3 โครงการ - - 30,000,000 30,000,000 30,000,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒๒๘



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 กอสรางพนัง

ปองกันตลิ่งพัง
แบบบันไดลงน้ํา
แมยาว  ชวงบาน
เขาซอน หมูที่ 1  
 บานไหลหิน หมูที่
 2       บานไหล
หินตะวันตก หมูที่
 6 บานมะกอก-

เพ่ือปองกัน
การพังทลาย
ของริมแมน้ํา
ยาวและ
ความ
สวยงามของ
บริเวณริม
แมน้ํายาว

บานเขาซอนหมูที่ 1 
บานไหลหิน หมูที่ 2 
บานไหลหินตะวันตก
 หมูที่ 6 บาน
มะกอก-นาบัว หมูที่ 
4 ขนาดสูง 5 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
ทั้ง 2 ฝง

10,000,000 - - - - 1 แหง/ป ริมแมน้ํา
ยาวมีความ
คงทนตอ
การกัด
เซาะของ
น้ําปละเปน
สถานที่ใช
ประโยชน
ของ

กองชาง/
อบจ.

2 วางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก
บริเวณ 2 ฝง 
ถนนสาย   เกาะ
คา-นาโปงหาญ 
เชื่อมตอตําบล
เกาะคา และตําบล
   ใหมพัฒนา

เพ่ือการระ
บาย้ําทวมขัง
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และปองกัน
อันตรายจาก
การใชถนน

วางทอระบายน้ํา
บริเวณขางถนนสาย
เกาะคา-  นาโปงหาญ
 ชวงระหวางปานเขา
ซอน บานไหลหิน 
บานก่ิว ขนาด 0.80 
เมตร ยาว 5 
กิโลเมตร พรอมบอพัก

10,000,000 - - - - 1 แหง/ป การระบาย
น้ําทวมขัง
มี
ประสิทธิภา
พประชาชน
ใชรถใช
ถนนมี
ความ
ปลอดภัย

กองชาง/
อบจ.

เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง



แบบ ผ.03รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
3 กอสรางคลองสง

น้ําตัว U    ลํา
เหมืองเขาซอน
ตําบล    ไหลหิน 
เชื่อมตําบลลําปาง
หลวง ตําบลเกาะ

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุงเขาซอน 
ตําบลไหลหินเชื่อม
ตําบลลําปางหลวง
เชื่อมตําบลเกาะคา
แมยาว

5,000,000 - - - - 1 แหง/ป การสงน้ํา
เพ่ือ
การเกษตร
ไดอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

4 กอสรางคลองสง
น้ําตัว U ลํา
เหมืองทุงเตยีม
ตําบลไหลหิน
เชื่อมตําบลใหม
พัฒนา

เพ่ือสงน้ําทํา
การเกษตร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําเหมืองทุงเตียม 
ตําบลไหลหิน เชื่อม 
ตําบล  ใหมพัฒนา

5,000,000 - - - - 1 แหง/ป การสงน้ํา
เพ่ือ
การเกษตร
ไดอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

4 โครงการ 30,000,000 0 0 0 0

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

รวม



แบบ ผ.03รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 กอสรางถนนบด

อัดหินคลุก หมูที่ 
4 บานหนองห
ลาย     ต.เกาะคา
  เชื่อม    หมูที่ 1
 ต.ไหลหิน เชื่อม 
หมูที่ 7 บานแม
ฮาม ต.เกาะคา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนเชื่อมสายหมูที่ 4
 บานหนองหลาย     
   ต.เกาะคา  เชื่อม   
 หมูที่ 1   ต.ไหลหิน 
เชื่อม หมูที่ 7       
บานแมฮาม ต.เกาะ
คา ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร หนา 
0.20 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

2 กอสรางถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็ก หมูที่ 3 
บานแมฮวก ต.
ไหลหินเชื่อมหมูที่
 4 บานมะกอก ต.
ไหลหิน เชื่อม หมู
ที่ 9 บานทุงขาม
ใต   ต.ใหมพัฒนา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนสายหมูที่ 3 
บานแมฮวก ต.ไหล
หินเชื่อมหมูที่ 4 
บานมะกอก ต.ไหล
หิน เชื่อม หมูท่ี 9 
บานทุงขามใต   ต.
ใหมพัฒนา ขนาดผิว
จราจร กวาง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมายโครงการ



แบบ ผ.03รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศนูยกลางจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
3 กอสรางถนน

ลูกรังบดอัดหิน
คลุก หมูท่ี 3 บาน
แมฮวก ต.ไหลหิน 
เชื่อม หมูที่ 4 
บานมะกอก ต.
ไหลหิน เชื่อม หมู
ที่ 9 บานทุงขาม
ใต ต.ใหมพัฒนา

เพ่ือการ
เดินทาง
สัญจรไป มา
ที่สะดวกมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถ ใช
ถนน

ถนนสายหมูที่ 3 
บานแมฮวก ต.ไหล
หิน เชื่อม หมูท่ี 4 
บานมะกอก ต.ไหล
หิน เชื่อม หมูท่ี 9 
บานทุงขามใต ต.ใหม
พัฒนา ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง/ป ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

4 โครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000รวม

งบประมาณและที่ผานมา ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย


