
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๓ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
บ่อก าจัดขยะเทศบาลต าบล   
ไหล่หิน 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
ประชาชน และภูมิทัศน์ที่
สะอาดสวยงาม 

บ่อก าจัดขยะเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
 

๖๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ แห่ง -ส่งเสริม
สุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงที่ท้ิงขยะ
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
ประชาชน และภูมิทัศน์ที่
สะอาดสวยงาม 

ที่ท้ิงก าจัดขยะเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง -ส่งเสริม
สุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างอาคารท าปุ๋ย
หมัก พร้อมลานตากปุ๋ยหมัก 

เพื่อใช้ก าจัดขยะอินทรีย์ใน
เขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 

บริเวณที่ท้ิงขยะเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 

- ๑,๕๗๒,๐๐๐ ๑,๕๗๒,๐๐๐ ๑,๕๗๒,๐๐๐ จ านวน ๑ หลัง - ปริมาณขยะ
อินทรีย์ในบ่อ
ก าจัดขยะ
ลดลง 

ส านักปลัด 
ก่องช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๔ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อมนายกฯ, สมาชิก
สภาเทศบาล 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้จ่าย
ในการด าเนินงานเลือกตั้ง
ท้องถ่ิน 

การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี,สมาชิก
สภาเทศบาล ต าบล  
ไหล่หิน 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-มีงบประมาณใน
การด าเนินงาน
เลือกตั้งอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการให้ความรู้แก่พนักงาน
และประชาชนทั่วไป เรื่อง 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อให้พนักงาน พนักงาน
จ้าง และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

พนักงาน พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และประชาชน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงาน พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างมีความรู้ 
ร้อยละ ๙๐ และ
ประชาชนทั่วไป
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ร้อยละ ๘๐ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 

เพื่อบูรณาการจัดท าแผน
ร่วมกัน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลและแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
และได้รับการบรรจุ
ในแผนร้อยละ ๑๐๐ 

- รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ชุมชนและได้รับ
การบรรจุในแผน 

ส านักปลัด 

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เทศบาล 

เพื่อให้พนักงาน พนักงาน
จ้าง ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที ่และการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขของประชาชน 

พนักงาน พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และประชาชน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงาน พนักงาน
จ้างมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- ปฏิบัติงาน
ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ 
และการบ าบดั
ทุกข์บ ารุงสุขของ
ประชาชน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๕ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
    แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
(โตไปไม่โกง) 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการ
รักความถูกต้องและมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม
ให้แก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๗๐ มี
ความรู้และความ
กล้าหาญ เข้าใจ
ถึงความซื่อสัตย์ 

-เด็กได้รับการ
ปลูกฝังถึง
ความซื่อสัตย์ 
และคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 
(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

เพื่อให้เด็กรู้จักความ
พอเพียง ความเสมอภาค 
ความพอประมาณ และ
รู้จักหน้าที่ของตน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๗๕
รู้จักความพอเพียง 
ความเสมอภาค 
ความพอประมาณ 
และรู้จักหน้าที่
ของตน  

- เด็กได้รับ
การปลูกฝังใน
เรื่องความ
พอเพียง 
พอประมาณ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม   
น าประชาธิปไตย ห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
มีความเมตตากรุณา 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัย ร้อย
ละ ๙๐ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม รัก
ความสามัคคี มี
ความเป็นไทย 
และมีวินัยใน
ตนเอง 

- เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็น
เด็กดี ปฎิบัติ
ตามข้อตกบล
ร่วมกัน และ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๖ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินการแข่งขันตี
กลองปูจา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน ส่งเสริมวัฒนธรรม
ตีกลองปูจา 

ประชาชน เยาวชน 
อ าเภอเกาะคา 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เยาวชนมีความรู้
ร้อยละ ๗๕  

-วัฒนธรรมตี
กลองปูจา
ได้รับการ
ส่งเสริมฟื้นฟ ู

ส านักปลัด 

๒ ส่งเสริมดนตรีพื้นบา้น เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ประชาชน เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ต าบลไหล่หิน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ
มีความรู้ร้อยละ 
๗๕ 

ศิลปะวัฒนธรร
มท้องถ่ินได้รับ
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๗ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงล า
เหมือง  ตัวยู บริเวณข้างบ้าน
นายสุพรรณ พระอังคาร 

เพื่อส่งน้ าท าการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทดาดล าเหมืองตัว U 
บริเวณข้างบ้านนาย
สุพรรณ พระอังคาร 
 

๑๐๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี การส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้
อย่างทั่วไป 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดล าเหมืองส่งน้ าลง
หนองผสม 

เพื่อส่งน้ าท าการเกษตร ขุดล าเหมืองส่งน้ า ลงสู่
หนองผสม 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงสระหนอง
ผสม 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน
การเกษตร 

สระหนองผสม ๕๐.๐๐๐ ๕๐.๐๐๐ ๕๐.๐๐๐ ๕๐.๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการวางท่อส่งน้ าจากล า
ห้วยแม่ขะม่านไปล าห้วยแม่ป่า
บง 

เพื่อส่งน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

วางท่อส่งน้ าจากห้วย
แม่ขะม่านไปส่งห้วยแม่
ป่าบง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างล าเหมืองตัว
ยูเช่ือมคลองส่งน้ ากิ่วคอไปยัง
ล าน้ าแม่ยาวบริเวณเหนือฝาย
ทุ่งเตียม(บ้านทุ่งขาม) 

เพื่อส่งน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

ก่อสร้างล าเหมืองตัวยู
เช่ือมคลองส่งน้ ากิ่วคอไป
ยังล าน้ าแม่ยาวบริเวณ
เหนือฝายทุ่งเตียม(บ้าน
ทุ่งขาม) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า 
และทุ่งเตียม 

เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 

เลียบล าเหมืองทุ่งแพะ
หนองห้า และทุ่งเตียม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรสะดวก
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๘ 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังจากบ่อขยะเช่ือมถนน
ทุ่งหนองถ่ี 

เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 

ถนนจากบ่อขยะเช่ือม
ถนนทุ่งหนองถ่ี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรสะดวก
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกล าเหมือง
จัดสรร 

เพื่อให้การไหลตัวของน้ าได้
ดียิ่งข้ึน 

ล าเหมืองจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตรได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
ล าเหมืองหัวขัว 

เพื่อส่งน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าล า
เหมืองหัวขัว ยาว
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองตัวยู 

เพื่อส่งน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองตัว
ยู บริเวณดังนี้ 
๑. ข้างบ้านนาย

สุพรรณ พระอังคาร 
๒. ล าเหมืองทุ่งเตียม 

ยาวประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑ แห่ง/ปี 
 
๑ แห่ง/ปี 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๑๙ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น 
บริเวณ โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองใน
ฤดูแล้ง 

บ่อน้ าตื้น บริเวณ
โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 
 

๓๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี  เป็นแหล่งน้ า
ส ารองในการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการวางท่อน้ าเสีย บริเวณ
บ้านนางเสาร์แก้ว สิงห์ทอง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง วางท่อน้ าเสีย บริเวณ
หน้าบ้านนางเสาร์แก้ว 
สิงห์ทอง หมู่ที่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี ไม่ปีปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ก่อสร้าง 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัส
ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้า
บ้านนายเสวก เกษณา 

เพื่อการเดินทางสัญจรไปมา
ที่สะดวกมีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

บริเวณทางเข้าบ้านนาย
เสวก เกษณา 

๖๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. บริเวณศาลาประชาคม 
หน้าบ้านพ่อน้อยทน วรรณมณี 

เพื่อการเดินทางสัญจรไปมา
ที่สะดวกมีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

บริเวณศาลาประชาคม 
หน้าบ้านพ่อน้อยทน 
วรรณมณี 

๖๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง
ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  

เพื่อการเดินทางสัญจรไปมา
ที่สะดวกมีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

บริเวณหน้าบ้านนายทรง
พล  โยสิทธ์ิ (ต่อเนื่อง) 

๒๗๐,๐๐๐    ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ถมดินบริเวณโฮ่งป่ายาง 

เพื่อความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคต 

บริเวณโฮ่งป่ายาง หมู่ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี โฮ่งป่ายางเกิด
ความสวยงาม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๒๐ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงวาง
ท่อน้ าเสีย  

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง วางท่อน้ าเสีย บริเวณ
บ้านนายมนู นิวาโต 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ไม่ปีปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ก่อสร้าง 

กองช่าง 

๘ โครงการถมดินลูกรังบริเวณ
หลังโรงเรียนไหล่หินราษฎร์
บ ารุง 

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

หลังโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บ ารุง 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
บ้านไหล่หินตอนบน หมู่ ๒ 

เพื่อการเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ถนนบ้านไหล่หินตอนบน 
หมู่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดบ่อน้ าและปรับปรุง
บ่อบาดาล หมู่ ๑ – ๖ 

เพื่อมีน้ าอุปโภคบริโภคใช้
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล หมู่ ๑ – ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๒ แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการถมดินลูกรัง
บริเวณฌาปนสถานบ้านมะกอก 
นาบัว หมู่ ๔ 

เพื่อความปลอดภัยและ
สะดวกในการประกอบพิธี
ทางศาสนา 

บริเวณฌาปนสถานบ้าน
มะกอก นาบัว หมู่ ๔ 

๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๑๒ ประปรุงศูนย์ อสม. หมู่ ๑ – 
๖ 

เพื่อให้การบริการ
สาธารณสุขในชุมชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ศูนย์ อสม. หมู่ ๑ – ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๒๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๓ โครงการเสริมไหล่ถนน หมู่ ๑-
๖ 

เพื่อการเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 
๑ – ๖ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้าง วางท่อ 
ระบายน้ า บ้านแม่ฮวกหมู่ ๓ 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ถนนสายหน้าบ้านนาง
กนกพร วะระ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ไม่ปีปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ก่อสร้าง 

กองช่าง 

๑๕ โครงการปรับปรุงอาคารกลุ่ม
ทอผ้า บ้านไหล่หินตะวันตก 
หมู่ ๖ 

เพื่อใหก้ารผลิตของกลุ่ม
สะดวก สะอาด และ 
ปลอดภัย 

อาคารกลุ่มทอผ้า บ้าน
ไหล่หินตะวันตก หมู่ ๖ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี มีการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนข้าง
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง
เช่ือมถนนเลียบล าน้ าแม่ยาว
บริเวณโฮ่งป่ายาง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ข้างโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บ ารุงเช่ือมถนน
เลียบล าน้ าแม่ยาว
บริเวณโฮ่งป่ายาง 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า หมู่ ๒  

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ๑. บ้านนายอนุนต์ จอม
แปง 
๒. บ้านนายไพฑูรย์ เตวี 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ไม่ปีปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ก่อสร้าง 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้าน
นางสมกวน 

เพื่อการเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

หน้าบ้านนางสมกวน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๒๒ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนหมู่ ๔ 

เพื่อการเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ถนนในหมู่ 4 
๑. บ้านนางอ าพร 
๒. บ้านนายเดช จันทะ
วงค์ 
๓. บ้านนายมานะ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสะดวก ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง/ปี ศุนย์ฯ ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 
และถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หลัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไหล่หิน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหลังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไหล่
หินให้เป็นสวนสาธารณะ 

บริเวณหลัดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ไหล่หิน หมู่ที่ ๒ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑ แห่ง/ปี มีสถานที่พักผ่อน
ส าหรับ
ประชาชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 

 

๒๓ 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการอบรมหมออาสา 
ปศุสัตว์ต าบลไหล่หิน 

เพื่อให้มีอาสาปศุสัตว์ดูแล
การเลี้ยงสัตว์ในต าบล 

อาสาปศุสัตว์ต าบล  
ไหล่หิน หมู่ ๑-๖  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สัตว์เลี้ยงในต าบล
ได้รับการดูแล 
การฉีดวัคซีน 

- มีอาสา   
ปศุสัตว์ต าบล
ไหล่หิน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการตาม พรบ.
สาธารณสุข  

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินกิจการตามระเบียบ
และกฎหมาย 

ผู้ประกอบกิจการในเขต
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการ
ร้อยละ ๗๕
ด าเนินกิจการตาม
ระเบียบ ถูก
สุขอนามัย 

ลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 


